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كتب محرر الصفحة االولى
بات اجتماع الثالثاء األسبوعي جمللس 
الوزراء، يعد اليوم منهاج عمل، يضع 
الوزارات حتــت رقابة املواطن، بعد ان 
كان يعد حتــى وقت قريب اجتماعا 
تقليديا، يتداول فيه الوزراء شؤونهم، 
مع رئيس اجمللس، لينتهي الى قرارات 
تقليدية بدورها، ســيما وأنها تأتي 
وفق إشــارات الى مخاطبات تتعلق 
بصالحيــات الصــرف او التخويل او 

تكليف جلان بهذا االمر او ذاك.
الثالثاء يضع  ان اجتماع  وحني نقول 
الوزارات حتت رقابة املواطن، امنا نقرر 
حقيقة، تتمثل بأن رئيس اجمللس بات 
يحدد مكامن اخللل، ويؤشر املسؤول 
عنها، ويناقش ســبل معاجلاتها مع 
الوزراء املعنيني بها، ليتناولها االعالم 
من ثم، كما ترد في وقائع اجللســة، 
الرسمي  املتحدث  او عبر تصريحات 

باسم اجمللس.
ليس هذا فحســب، ففي اجللستني 
األخيرتــني للمجلس، ما يكشــف 
بوضــوح، انــه يضع اكثــر االزمات 
استفحاال، ونعني بها الكهرباء في 

اعتباره، 
وفــي متابعة تصريحــات املتحدث 
الرسمي باسم اجمللس حسن ناظم 
عن اجللسة األخيرة التي جرت امس 
األول خير دليــل، اذ أورد املتحدث، ان 
الــوزراء مصطفى الكاظمي  رئيس 
وجه نقــدا حادا الى امني بغداد عالء 
اجللسة،  في  استضيف  والذي  معن 
وانتشار  اخلدمات  خلفية سوء  على 
النفايات فــي بغداد واحيائها، واكثر 
من هذا اشر املتحدث باسم اجمللس 
الى ان رئيــس الوزراء نبه امني بغداد 
الــى ان بغداد حاضــرة ثقافة وفن، 
ومن هنا ينبغي ان تنال خدمات تليق 

بهذه احلاضرة، وباسم بغداد.

وجتدر اإلشــارة في هذا الصدد، الى 
ان الكاظمي ســبق له وان دعا امني 
بغداد في شــباط من العام املاضي 
الــى " االعــداد لعقد مؤمتــر دولي 
بحضور  بغــداد  العاصمة  إلعمــار 

مستشارين دوليني متخصصني ".
مجلــس الــوزراء كان اتخــذ امس 
تناولتها  عــدة  قــرارات  أيضا  األول 
الصباح اجلديد، امس األربعاء، اسوة 
بزميالتهــا من مؤسســات االعالم، 
غير ان الصيغة اخلبريــة التي تتبع 
عادة في تناول مثل هذه اجللســات، 
لطاملــا اضاعت الكثير ممــا يحتاج 
املواطن الى معرفته، فعلى ســبيل 
املثال، كشــف توجيه في اجللســة 

الكهرباء،  موضوعــة  ان  األخيــرة، 
والتحديــات التي تواجههــا الوزارة 
بحلول فصل الصيف، بقيت الشغل 
الشــاغل للحكومة، ومن هنا وجه 
مجلس الوزراء في جلســته األخيرة 
بـ " اســتكمال التوصيالت الغازية 
الواصلة إلى محطة عكاز، وجتهيزها 
مبا يضمن تشغيلها بكامل طاقتها 
البالغــة 200 ميــكا واط، ومتديــد 
أنبوب توصيل الوقــود اإلضافي إلى 
محطــة صــالح الديــن البخارية، 
لغــرض  كيلومتــراً،   17 وبطــول 
وحداتها  بكامــل  احملطة  تشــغيل 
النقــل بالصهاريج،  وتفادي عملية 
الكهربائية  الطاقــة  إنتــاج  وزيادة 

باحملصلة، واإلســراع مبد خط أنبوب 
امللحقة  والوحدات  –حلفاية  بزركان 
خلدمة محطة ميسان االستثمارية، 
املكثفــات ضمن  أنبوب  وتوســعة 
أعمال تشــغيل محطتي ميســان 

والعمارة في الوقت نفسه.
واكثر من هــذا، وجه رئيس مجلس 
واجلهات  الــوزارات  أيضــا،  الــوزراء 
اخملتصــة بتلبيــة احتياجــات وزارة 
الكهربــاء وفــق ما مت إقــراره خالل 
زيارتــه إلى مقر الــوزارة، وأيضاً في 
الدورية  االجتماعــات  مقررات  ضوء 

للمجلس الوزاري للطاقة.
التذكير  الــى  هنا  بحاجة  ولســنا 
بأن اجللسة الســابقة جمللس الوزراء 

تضمنــت قــرارا بتخصيص نصف 
تليون دينار الســتثمارها في تطوير 
املنظومــات ومبا يؤمن مواجهة ازمة 

الكهرباء.
تضمنت  األخيــرة  اجمللس  جلســة 
بتشكيل  وجه  "الكاظمي  أن  ايضا، 
جلنة خاصة تــدرس مقترحات تقدمي 
الدعــم للفالحــني نتيجة شــحة 

املياه".
ويكتسب هذا التوجيه أهميته، في 
انه يطمئن اهل األرض الى انهم لن 
يواجهوا مشــكلة اجلفاف وحدهم، 
ولعــل في تخصيص مــا يقرب من 
ســتة مليارات دوالر حملافظة ديالى، 
توكيــد لألمر بأن احلكومة لســوف 

تعنى باألزمة، اسوة باألزمات األخرى 
التي تتعرض لهــا البالد، اذ تقرر في 
هذا الصــدد ان تتولــى وزارة املالية 
متويــل وزارة املوارد املالية بخمســة 
مليارات و750 مليــون دينار، لتنفيذ 
ملعاجلة  املطلوبة  الطارئــة  األعمال 

الشحة املائية في محافظة ديالى.
وكانــت للطفولة أيضــا حصتها، 
اذ صــوت اجمللس حســب املتحدث 
باســمه على " دعم البيت العراقي 
لالبداع بـ500 مليــون دينار لتنفيذ 

مشاريعه اخلدمية لألطفال".
كما وّجه الكاظمي األجهزة األمنية 
اخملتصة مبواصلة مراقبة األسعار في 
املتالعبني  ومالحقة  احمللية،  األسواق 
بقوت الشــعب العراقي وإحالتهم 

الى القضاء.
ومن اجليــر بالذكر أيضــا ان رئيس 
الكاظمــي  مصطفــى  الــوزراء 
اجللسة مستجدات  اثناء  استعرض 
األوضــاع األمنية في البالد، وســير 
بقايا  العســكرية ملالحقة  األعمال 
وحتقيق  اإلرهابية  داعــش  عصابات 
بجهود  وأشــاد  املرجــوة،  أهدافها 
صنوفها  مبختلف  األمنيــة  القوات 
انتصارات  وجاهزيتهــا في حتقيــق 
اإلرهابيــة،  اخلاليــا  كبيــرة علــى 
وسعيها لبســط األمن في املناطق 
التي تنشــط بها عصابات اإلرهاب، 
سيما إحباط القوات األمنية مؤخرا 
لهجمة إرهابية على بغداد بعملية 

نوعية".
مــن كل ما تقدم، بات من اليســير 
علــى املواطنــني، او ممثليهــم في 
البرملــان متابعــة أي تفصيــل في 

الشأن اليومي.
ان احلكومة  الــى  وجتــدر اإلشــارة 
وان  اعمال  احلالية، حكومة تصريف 

املتبقي لها من الوقت بات قليال

ما تبقى لها من الوقت قليل

بغداد والكهرباء وشح المياه.. أزمات طويلة 
تعتزم حكومة الكاظمي حلها قبل انتهائها

الشركات الهندية والصينية تستحوذ
6على الحصة األكبر من صادرات البالد النفطية إردوغان يهدد بـ«التحرك سريعا «
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بغداد ـ وعد الشمري: 
وصفــت وزارة الزراعة امس األربعاء، 
ما يتداول عن انتشار احلمى النزفية 
بالتهويل اإلعالمي، مؤكدة إمكانية 
احتواء املرض، فيما رجح مســؤول 
محلي في ذي قار في وقت الحق من 
يــوم امس احتمال تزايــد اإلصابات 

بالتزامن مع أيام العيد 
وقال املتحدث الرســــمي باســم 
الوزارة حميد النايــف، إن "إصابــات 
املواشــــي  بني  النزفيــــة  احلمى 
تــــزداد فــــي احلظائر امللوثــــة 
القراد  التــي تعيش فيها حشــرة 
التي تعــــد الناقــل للمرض بــني 

احليوانــات وإلى اإلنسان".
وبني املتحــدث أن "الطريقة املثلى 
تتمثل  املــرض،  انتشــار  للحد من 
واحليوانــات  احلظائــر  بغســــل 
جانــــب  إلــــى  باملعقمــــات، 
والعاملــــني  القصابني  توجيــــه 
باجملــازر باســــتخدام املعقمــات 
والكفــوف" ، موضحــا أن "الوزارة 
املرض واحلد  تستعد سنويا إلحتواء 
من انتشاره بــــني احليوانات، مــن 

خــــالل رش املبيــــدات القاتلــة 
حلشــرة القــراد" داعيــا أصحــاب 
محــــال بيــع احليوانــــات إلــى 
ببغداد  البيطرة  دوائــر  "مراجعــة 
واحملافظــات لتزويدهم باملبيد الذي 

يقضي على املرض".
وبشــــأن مــــا يتم تداولــه عن 
أن  النايــــف  أوضــح  املــــرض، 
وتخويفا  إعالميا  تهويــــال  “هناك 
للمواطنــــني منه، على الرغــــم 

مــن أن املرض ميكــــن احتــــواءه 
والســــيطرة عليه بســــهولة" 
"اختيــار  إلــى  املواطنــــني  داعيا 
املعروفــــة  القصابــــة  محــال 
منهــا، فضال  اللحــــوم  لشــراء 
عــــن اتخاذ اإلجــــراءات الوقائية 
حال ذبــــح احليوانــــات باملنــازل 
مــن خــــالل لبــس القفــــازات 
مؤكداً  دمهــا"،  مالمســة  وجتنب 
"التنســــيق لإلبالغ عن أي تربيــة 

للحيوانات داخل املدن".
وفي الســياق، رجح مسؤول محلي 
في ذي قار أمــس االربعاء، من تزايد 
بالتزامن مع  النزفية  إصابات احلمى 
انتقالها  متوقعاً  االعياد،  مواســم 

إلى احملافظات األخرى.
األمراض  على  السيطرة  مدير  وقال 
الوبائية في ذي قــار حيدر حنتوش، 
في حديث إلى "الصباح اجلديد"، أن 
إزاء احلمــى النزفية مقلق  "الوضع 

للغاية؛ ألن االصابات بهذا الفيروس 
منذ منتصــف العــام املاضي في 

تصاعد مستمر وغير مسبوق".
وتابع حنتــوش، أن "معدل االصابات 
كان في العراق ال يتعدى اصابع اليد 
الواحدة خالل ســنة كاملة، أما في 
الوقت احلالي فأن ذي قار لوحدها قد 

جتاوزت 30 اصابة، منذ 2021".
ولفت، إلى أن "نصف هذه االصابات 
قد حصلت خالل العام احلالي، مع 3 

حاالت وفاة في احملافظة".
بأننا  إلى أن "اخلشــية األكبر  ونوه، 
مقبلون على عيد الفطر الذي تكثر 
فيه الوالئــم واللقاءات االجتماعية 
ونحــر االضاحي، ومن بعد ذلك عيد 
االضحى، وبالتالي ســنكون عرضة 

إلصابات أكثر".
ورأى حنتوش، أن "األزمة قد تتفاقم 
إذا لــم يتــم التدخل مــن جميع 

اجلهات املسؤولة".
من جانبه، ذكر املتحدث باسم وزارة 
"الصباح  إلى  البدر،  الصحة سيف 
النزفية هي  أن "احلمــى  اجلديــد"، 
السنني  عشرات  منذ  موجود  مرض 

واولــى االصابــات في العــراق قد 
ســجلت فــي ســبعينيات القرن 

املاضي".
وتابع البدر، ان "جميع الدول تسجل 
إصابات سنوية قليلة، ومنها العراق 
الذي يســجل 10 اصابات سنوياً أو 

اقل أو أكثر من ذلك بقليل".
ولفــت، إلــى أن "مختبــرات وزارة 
الصحة سجلت في هذه السنة ما 
ال يقل عن 18 اصابة مؤكدة باحلمى 
إضافة  احلالي  الوقت  لغاية  النزفية 

إلى اربع حاالت وفاة".
إلــى "وجود بعض  البــدر،  وانتهى 
احلاالت املشــتبه بها لكــن التأكد 
ســريريا  فحصا  يســتدعي  منها 
وفحصــا مختبريــا فــي مختبــر 
املركزي لكي تؤخذ  العامة  الصحة 
إليهــا العينــات بوصفهــا اجلهة 

اخملولة قانوناً".
وكانت وزارة الصحــة قد دعت في 
وقت ســابق املواطنني إلى التعامل 
بحذر مع اللحوم، ونصحت بشرائها 
من مصادر موثوقة خشــية انتقال 

فيروس احلمى النزفية منها.

الزراعة تصف المتداول عن الحمى النزفية بالتهويل
االعالمي وتؤكد: احتواء المرض ممكن

مختص يرجح تزايد اإلصابات أيام العيد  تقريـر

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
التقــى رئيــس مجلــس النواب 
محمد احللبوســي والوفد املرافق 
له امس األربعــاء الرئيس اإليراني 
إبراهيم رئيســي بعد وصوله إلى 
طهــران، فيما اكد خــالل لقائه 
بنظيــره محمد باقــر قاليباف ان 
ان حتل  ينبغي  اإلقليمية  املشاكل 

بالدبوماسية.
وذكر املكتب اإلعالمي للحلبوسي 
في بيان مقتضب، أن احللبوســي 
اجلمهوريــة  "رئيــس  التقــى 

إبراهيــم  اإليرانيــة  اإلســالمية 
رئيسي".

وكان قال احللبوســي خالل مؤمتر 
صحفــي مــع نظيــره اإليرانــي 
محمد باقر قاليباف: "نأمل بإزالة 
العقبات أمام التنمية والتعاون بني 
العالقات،  تعزيز  اجلانبني من خالل 
ألن تطوير العالقات ســيصب في 

مصلحة شعبي البلدين".
إيران  في  "االســتقرار  أن  وأضاف، 
ســيؤثر إيجابيــا علــى العــراق 
واملنطقة"، مؤكدا اننا "في العراق 

نسعى ان نحل املشاكل اإلقليمية 
عبر الدبلوماسية بالوكالة ونعلم 
أن معاجلة املشــاكل بــني اجليران 
ستتم من خالل احلوار والتفاهم".

وأشــار إلــى أن "احترام ســيادة 
وحماية  اجلوار  ومبدأ حسن  الدول 
حقــوق املواطنني هــي من اصول 
مؤكدا  الــدول"،  بــني  العالقــة 
"ضــرورة توفير األرضيــة لتطوير 
والسياسية  االقتصادية  العالقات 
والثقافية واالجتماعية والبرملانية 

بني الدول".

التقى والوفد المرافق الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي

الحلبوسي من طهران: المشكالت اإلقليمية 
ينبغي ان تحل بالدبلوماسية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
رحيم  احلكمــة  تيــار  أعلن عضــو 
العبــودي، عــزم االطار التنســيقي 
للشروع  اجتماعات  عقد  والصدريني 
بايجاد صيغة تفاهم النهاء االنسداد 
28 من شهر  ابتداء من  السياســي 

رمضان اجلاري. 
ان  االربعــاء  امــس  العبودي  وقــال 
التنسيقي ومن خالل مبادرة  "االطار 
احلكيم يسعى الى حلحلة االنسداد 
السياسي احلاصل في البالد، وتتحرك 
جميع قياداته علــى جميع االطراف 
السياســية"، مشــيراً الــى "عقد 
لقاءات مت فيها تناول املبادرة بشــكل 
التي  موســع وطرح جميع احللــول 
من املمكــن ان تكون في الســاحة 
التي  املهلة  وبانتظــار  السياســية 

منحها الصدر لالطار التنسيقي".
"ســتكون  انه  العبــودي  وأوضــح 
هنالك مالمح للقرارات السياســية 
احلراك  لدفة  التي ســتكون محركاً 
االنسداد  من  وللتحول  السياســي، 
للحلول  كبدايــة  االنفراجــة  الــى 
من أجــل انهاء االزمة السياســية 
تختلف  حكومــة  النتاج  والتوجــه 
عن الســابق، بها مقومات االغلبية 
السياسية،  الكتل  اغلب  ترغب  كما 
من أجــل ان تكون قــادرة على انتاج 
حكومة بوزراء مبواصفات تختلف عن 
الســابق وتقترب مــن ان تضع حجر 
لبرنامج حكومــي مبني على  زاوية 
حتمل املســؤولية، وبشفافية عالية 
وبحكومة قادرة علــى ان تكون حالً 

لألزمة في العراق".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــدت وزارة الكهرباء، امس األربعاء، 
قــرب إدخــال الربط التركــي لنقل 

الطاقة إلى اخلدمة.
وذكر بيان للــوزارة أن "وزير الكهرباء 
عادل كرمي اجرى اتصاالً هاتفياً مهما 
مــع وزير الطاقة التركــي فاحت دومناز 
لبحث افــاق التعاون املشــترك بني 
البلدين مبجــال الطاقة والتخطيط 
املســتوى  عالية  امنائيــة  لبرامــج 
تقوم على اســاس التفاهم والعمل 

البلدين  مصالح  يخدم  ومبا  املشترك 
كهربائياً".

التطرق ملوضوع تســريع  واضاف "مت 
العراقي  الكهربائــي  الربــط  ادخال 
التركــي الى العمــل، خصوصا بعد 
تهيئة  التزاماته جتــاه  العــراق  اجناز 
اخلطوط الناقلة واحملطات التحويلية 
الالزمة لهذا الربط"، مشــيرا الى ان 
"االحتــاد االوروبي وافــق مبدئيا كون 
شــبكة النقل التركية مرتبطة مع 

شبكة كهرباء االحتاد االوروبي".

 عضو بتيار الحكمة: 28 رمضان حلحلة 
االزمة بين التيار الصدري واإلطار التنسيقي

اجتماعات النتاج حكومة بمقومات األغلبية

وزير الكهرباء يطلب من نظيره 
التركي تسريع الربط بين البلدين 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
التنسيقي امس األربعاء،  أكد اإلطار 
املقبلة  اجللســة  فــي  مشــاركته 
للتصويت على قانون الدعم الطارئ 
واختيار  والتنميــة  الغذائــي  لألمن 

اللجان النيابية. 
ابتســام  اإلطار  عن  النائــب  وقالت 
الهاللي فــي تصريح تابعته الصباح 
التنســيقي  اإلطار  ان "كتل  اجلديد، 
التي ستعقد  ستشارك في اجللسة 
بعد عطلة العيد، اذا كانت اجللســة 
مخصصة للتصويت على مشــروع 

قانون الدعــم الطارئ لألمن الغذائي 
اختيار عضوية  واستكمال  والتنمية 

اللجان الدائمة".
وأضافــت إن "قانــون الدعم الطارئ 
لألمن الغذائي مــن القوانني املهمة 
ويهتم بشــرائح اجملتمــع وخصوصا 
البطاقة  القانون يدعم مفــردات  ان 
التموينيــة واحلمايــة االجتماعيــة 
ومســتحقات الفالحــني، البــد من 
على  للتصويــت  اجلميــع  حضــور 
القانون في اجللســة املقرر انعقادها 

بعد عطلة العيد في 7 أيار املقبل".

في تحول مفاجيء
اإلطار التنسيقي يعتزم التصويت 

لصالح قانون األمن الغذائي

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
اعلنــت تركيا بانــه ال نية لديها 
العراقية  االراضي  من  لالنسحاب 
وانها بصدد  اقليم كردستان،  في 
انشــاء قواعد جديــدة في عمق 

االراضي العراقية.
التركية  وكشفت صحيفة ستار 
في احدث تقرير لها اطلعت عليه 
مخطط  عــن  اجلديد،  الصبــاح 
عســكري جديــد لتركيــا فــي 
بالتعاون مع مســؤولني  االقليم، 

في حكومة االقليم.  
ان اجليش  الصحيفــة،  واوضحت 
التركي ال ينوي ســحب قواته من 
داخل االراضي العراقية، وامنا ينوي 

التوغل اكثر فــي اطار العمليات 
العســكرية التي ينفذها بحجة 
العمال  حــزب  عناصر  محاربــة 
انشاء  بصدد  وهو  الكردســتاني، 
املزيــد مــن القواعــد والثكنات 

العسكرية في العمق العراقي. 
اجليش  ان  الصحيفــة،  وتابعــت 
التركي يريد ان ينشــئ املزيد من 
القواعد العسكرية بعمق 60-50 
كم في اراضي االقليم بالتنسيق 
مــع املســؤولني فــي حكومــة 

االقليم.
واشارت الصحيفة، الى ان التوغل 
التركي مت بالتنسيق والتعاون مع 
االقليم  حكومة  في  مســؤولني 

واملشــورة  الدعم  يقدمون  الذين 
للجيش التركي.

اخملضرم  الكردي  السياسي  ورجح 
حمه امــني بنجوينــي - القريب 
من حــزب العمال الكردســتاني 
- فــي تصريح للصبــاح اجلديد، 
ان مخطــط تركيــا فــي اقليم 

كردستان والعراق أوسع .
واوضــح بنجوينــي ان اتفاقيــة 
الدول العظمى  لوزان املوقعة بني 
 1923 عــام  العثمانية  والدولــة 
ســوف تنتهي عام 2023 املقبل، 
نظــرا الن عمرها حــدد مبئة عام، 
لذا فان تركيا اعلنت ســابقا عبر 
رئيــس اركانها انهــا تعتبر والية 

املوصل وحلب جــزءا من االراضي 
التركية التي استقطعت مبوجب 
تلــك االتفاقيــة، وان لهــا احلق 

باستعادتها.
ان تركيا تنوي  ويــرى بنجوينــي، 
التوغل داخل البالد حتى مشارف 
محافظــة كركوك، واالســتيالء 
بنحو تام علــى ثروات االقليم من 
نفط وغاز، وان زيارة رئيس حكومة 
وحديثه  بريطاينــا  الــى  االقليم 
عن تصدير الغــاز وبدء العمليات 
مرتبطة  التركيــة  العســكرية 

ببعضها.
رجــب  التركــي  الرئيــس  وكان 
طيــب اردوغــان قد اعلــن امس 

االول الثالثاء، ان بالده ســتواصل 
عملياتها العسكرية ضد عناصر 
حــزب العمال الكردســتاني في 
شمال العراق، انطالقا من "إميانها 
بأن أمنها يبدأ من خارج حدودها”. 
أن  مؤمتر صحفــي،  فــي  واضاف 
حلني  عملياتها  ســتواصل  تركيا 
إحكام ســيطرتها على حدودها 
اجلنوبيــة بنحو تــام، منوها الى 
أن هذه العملية شــأنها شـــأن 
العمليــات األخــرى لتركيا، جتري 
مبا يتماشــى مع القانون الدولي، 
املتحدة  األمم  ميثــاق  من  انطالقا 
وصوال إلى االتفاقيات الثنائية مع 

جيرانها.

سياسي كردي: انقرة تريد االستيالء على ثروات االقليم

تركيا لن تنسحب من أراضي البالد وتعتزم انشاء قواعد جديدة

اللقاح أمانك وامان عائلتك

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
واصلت أسعار النفط مكاسبها 
املبكرة  التعامالت اآلسيوية  في 
امس األربعاء، مع حتذير روســيا 
مــن خفض إمــدادات الغاز إلى 
فــي حني عززت  وبلغاريا  بولندا 
االقتصــادي  التحفيــز  آمــال 
الطلب على  الصيني توقعــات 

النفط.
وارتفعــت العقــود اآلجلة خلام 
باملئة   0.42 أو  دوالر   0.44 برنــت 
للبرميــل  دوالر   105.43 إلــى 
بحلول الســاعة 04:38 بتوقيت 
جرينتــش، وارتفعــت العقــود 
اآلجلــة خلــام غرب تكســاس 
الوسيط األمريكي 0.21 دوالر أو 
٪0.20 إلى 101.95 دوالر للبرميل.
النفط اخلام  واستقرت أســعار 
علــى ارتفــاع بنحــو ٪3 امس 
متقلبة  تعامالت  وسط  الثالثاء 

حيث يتذبذب السوق بني مخاوف 
والطلب بشــأن تعطل  العرض 
الروســي وتدهور  والغاز  النفط 

اآلفاق االقتصادية العاملية.
وأبلغت شركة غازبروم الروسية 
بولنــدا وبلغاريا أنها ســتوقف 
إمدادات الغــاز اعتبارًا من اليوم 
األربعاء بسبب عدم دفعها للغاز 
اجملهز إليها بالروبل الروسي، في 
تصعيد كبير للخالف األوســع 
بني روســيا والغرب بشأن غزوها 

ألوكرانيا.
الدولي  النقــد  صنــدوق  وحذر 
أن آسيا  الثالثاء من  )IMF( أمس 
تواجــه توقعــات "تضخميــة 
حرب  مــع  بركود"  مصحوبــة 
أوكرانيا، وارتفاع أســعار السلع 
الصني  في  وتباطؤ  األساســية 
خلــق حالــة من عــدم اليقني 

كبيرة.

أسعار النفط ترتفع وخام برنت 
أكثر من 105 دوالر للبرميل



تقرير

محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد :

القاضي  ســاالر  العدل  وزير  ترأس 
عبد الستار محمد وفد جمهورية 
العراق للمشاركة في اجللسة )73( 
باتفاقية  مناهضة  املعنية  للجنة 
التعذيب التي بدأت اعمالها امس 
االربعاء في العاصمة السويسرية 

جنيف .
فيها  اوجــز  كلمة  الوزيــر  والقى 
فيمــا  يتعلق  احلكومة  اجــراءات 
كل  ومكافحة  التعذيب  مناهضة 
اشكاله قائال يســعدني ان  أتراس 
وفــد جمهورية العراق ملناقشــة 
التقرير اخلــاص باتفاقية  مناهضة 
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب 
أو  القاســية  العقوبة  أو  املعاملة 
وتنفيذها  املهنية  أو   الالانســانية 
. اوضح الوزير فــي كلمته التقدم 
احملرز في تنفيــذ  االتفاقية وحماية 
مبا  االنســان  احترام حقوق  وتعزيز 
يعكس حرص  حكومة العراق على 
احترام التزاماته الدولية والتعامل 
االيجابي مع  الهيئــات التعاهدية 
االمم  وخبــراء  اخلاصة  واالجــراءات 
املتحدة في  مجال حقوق االنســان 
وقد وضعــت في قمــة اولوياتها 
التامــة  واملصداقية  الشــفافية 

واملهنية في هذا احلوار التفاعلي .
وقال الوزير ان  العــراق صادق على 
وغيره  التعذيب  مناهضة  اتفاقية 
من ضــروب  املعاملــة او العقوبة 
القاســية أو الالنسانية او املهنية 
في عــام   7/7/2011 وناقش العراق 
تقريــره االولــي امــام جلنتكــم 
 ) و1335  جلســتيها   )1332  فــي 
في تاريــخ )30-29 / متــوز 2015 ( 
املالحظات  مــن  وتلقى  مجموعة 
اخلتامية التي عملت املؤسســات 
احلكوميــة  على وضعهــا موضع 
التنفيــذ اخذيــن بنظــر االعتبار 
االمني  احمليطــة  بالوضع  الظروف 
والتــي متخضــت عنهــا أجــراء 
وتشــكيل  احلكومة  االنتخابــات 
احلاليــة ومواقفهــا الواضحة من 
ملف اخلطف واالحتجاز  والتعذيب 
وعملها الذؤوب على تفعيل سيدة 
القانون وتقدمي  املسؤولني للعدالة .

دائــرة حقوق  ان  الوزيــر  واضــاف 
االنسان في  وزارة العدل املستحدثة 
2019 متثل اجلهاز املؤسســي  عام 
التزامات   احلكومي املكلف مبتابعة 

اجلهاز  املهني  وهي  الدولية  العراق 
للنهوض  يسعى  الذي  املتخصص 
بهذا امللف بالتعاون  التنســيق مع 
املعنية بحقوق االنســان  االجهزة 
املرتبطة  واجلهات  غير  الوزارات  في 

بوزارة . 
واشار إن التقرير املقدم الى جلنتكم 
املوقــرة أُعد من قبــل  جلنة تضم 
ممثلني عن اجلهات الوطنية اخملتصة 
املعنية التنفيذية  والقضائية مبلف 
حقوق االنســان ومكتب منســق 
التوصيــات الدولية  فــي حكومة 
اقليم كردســتان وضع املقترحات 
كما عملت احلكومة  العراقية على 
املناهضة من  قانون  أعداد مشروع 
التعذيب مع االخذ  بنظر االعتبارات 
التزامات العــراق مبوجب االتفاقية 
وتقرير جلنتكــم  املوقرة املقدم في 
التي  اخلتاميــة  املالحظــات  أطار 
صدرت  بخصوص مناقشــة تقرير 

العراق عام )2015(.
العراق  ان حكومة  واوضح  الوزيــر 
الوطنيــة حلقوق  اخلطــة  أقــرت 
 )2021-2025( االنسان  للســنوات 
لكي تكون دليل عمل للمؤسسات 
كافة  واجملتمــع املدني لغرض وضع 
املعنية  الدولية  الهيئــة  توصيات 
التنفيذ  موضع  االنســان   بحقوق 
وجــاءت هــذه اخلطة في ســياق 
 توجيهــات احلكومــة للنهــوض 
العراق  في  االنســان  بواقع حقوق 
بعد  موجة التظاهرات الشــعبية 
املطالبة باإلصــالح والقضاء على 
الفســاد  وإعادة الهويــة الوطنية 
وبالتعاون  القانون  ســيادة  وتعزيز 
مع اقليم  كردستان من حيث دمج 
والتوصيات  اخلتاميــة  املالحظات 
التي  تلقاها العراق في هذا الشأن 
في إطار برنامــج عمل على مدى 
 الســنوت اخلمس وتوزيع املهام بني 

املؤسسات املعنية باملوضوع ،  الفتا 
التعذيب  الى ان موضوع مناهضة 
املهمــة  التي  املواضيع  مــن  يعد 
تناولتهــا اخلطــة الوطنية حلقوق 
االنســان من خالل وضــع تعريف 
 للجرمية في التشــريع الوطني مبا 
يتوافق مع االتفاقية وأعتبار جرمية 
 التعذيب من اجلرائم بالغة اخلطورة 
وتشــديد العقوبة على مرتكبيها 
 وكفالة حق الضحايا في التعويض 
وجبر الضرر واالستمرار في  مواءمة 
اعتماد مشروع القانون مبا يتماشى 
مع االتفاقية وإنشــاء  آليات رصد 
من أجل منــع التعذيب في جميع 
التــي يســلب  فيها  الســياقات 
االشــخاص من حريتهم وأنشــاء 
على  يسهل  شــكاوى  تقدمي  آلية 

 االشخاص الوصول اليها .
ويقدم التقرير املعلومات االضافية 
 تفاصيل مهمة عن ملف مكافحة 

االجتار بالبشــر وجهــود احلكومة 
 العراقية في هذا اجملال ، لقد أصبح 
حقوق  اتفاقيــات  علــى  التدريب 
التعذيب  ومنها مناهضة   االنسان 
جزءاً مــن برامــج التدريب اخلاص 
 بقــوى االمــن الداخلــي واجليش 
واملعاهــد  االرهــاب  ومكافحــة 
القضائية  والطب العدلي وكليات 
العاملني  تدريب  عن  القانون فضالً 
علــى أنفــاذ  القانــون واحلــراس 
برامج مستمرة  االصالحيني ضمن 
وتعمــل  املفوضيــة العليا حلقوق 
االنسان على تنفيذ برامج تدريبية 
وضباط  متخصصــة  ملنتســبي 
االجهزة االمنية في وزارة الداخلية 
وفق  الشــرطوية  حول  املمارسات 
واملمارسات  االنسان  حقوق  مبادئ 
 االنســانية الواجــب أتباعها أثناء 
تنفيــذ املهــام االمنيــة ، كذلك 
تنفيذ عدد  مــن البرامج التدريبية 

وورش عمل ألفراد القوات املسلحة 
وجهاز  واالجهــزة  االســتخبارية 
اخملابرات الوطني حول قضايا حقوق 
االنســان  وكيفيــة التعامــل مع 
املسلح  النزاع  فترات  أثناء  املدنيني 
، كما يعمل  العراق على أدماج مادة 
حقوق االنسان ضمن مناهج تدريب 
الكليات العســكرية  الطالب  في 
والشــرطة وجعلها مادة أساسية 
تدريبية خالل  وتخصص  ســاعات 
وينظم جهاز مكافحة  االســبوع 
تدريبية متخصصة  االرهاب  دورات 
مبا  االحتجاز  ومراكز  السجن  بإدارة 
 يالئم مبادئ حقوق االنسان وحماية 
املوقوفني من التعذيب وتنفذ  وزارة 
الدفاع برامــج تدريبية في حقوق 
االنسان والقانون الدولي  االنساني 
وتتولى فرق وجلان التفتيش التابعة 
الى مديرية حقوق  االنسان في أثناء 

العمليات العسكرية. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
التجــارة  وزارة  وكيــل  افتتــح 
للشــؤون االدارية ســتار اجلابري 
املطاحــن  امتتــة  منظومــة 
احلكوميــة في شــركة تصنيع 

احلبوب، 
واكد الوكيل خالل حفل االفتتاح 
الذي اقامته الشــركة مبطحنة 
الدورة احلكوميــة ان تنفيذ هذا 

املشروع هو جزء من خطط الوزارة 
في التحول االلكتروني الشامل، 
والذي يأتي  ضمن استراتيجيات 
احلفاظ على املال العام وتبسيط 

االجراءات بانسيابية عالية، 
التجارة  لــوزارة  بيــان  في  وجاء 
نقــال عن مديــر عام الشــركة 
أثير داود  العامة لتصنيع احلبوب 
ســلمان، ان التحول اإللكتروني 

من  االولــى  املرحلــة  بتنفيــذ 
منظومة االمتتة سيســهم في 
استالم  عمليات  ادارة  تســهيل 
الى  الطحــني  وجتهيز  احلبــوب 
الوكالء، مشددا بان املشروع يعد 
خطوة مهمة في اجتاه احلوكمة 
علــى  الكترونيــا  والســيطرة 
مستلزمات  ومخرجات  مدخالت 
اإلنتــاج فــي عمــل املطاحــن 

الوقت  والذي يختصر  احلكومية، 
واجلهد ويســاهم في السيطرة 
واخلارجة  الداخلة  الكميات  على 
واختصار  مركزيــا  ومتابعتهــا 
املراســالت  وحلقــات  الروتــني 

والعمل الورقي، 
واضاف املديــر العام ان البرنامح 
جتهيز  قطوعات  حتويل  يشــمل 
الكترونيا  بالطحــني  الــوكالء 

بصورة مباشــرة الــى املطحنة 
واصدار  املطابقــات  واختصــار 
واحلسابات  التجهيز  كشــوفات 
الكترونيا،  اخملزنية  واملســتندات 
الفتا الى ان البرنامج سيشــمل 
احلكوميــة  املطاحــن  جميــع 
امكانيــة تطبيق  بالتتابــع مع 
واالمتتــة  االلكترونــي  الربــط 
مطاحن  ليشــمل  به  والتوسع 

القطاع اخلاص كمرحلة الحقة . 
وتابــع املدير العــام ان البرنامج 
يعمل ايضا علــى نقل البيانات 
ومقر  املطاحن  بــني  والعمليات 
قاعدة  في  وتوحيدها  الشــركة 
في  لالســهام  مركزية  بيانــات 
البيانات  وتوفير  العمل  تســريع 
بدقة عاليــة، فضال عن احلد من 

االخطاء والتجاوزات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقد وزيــر التعليم العالي والبحث 
والتكنولوجيا  والعلــوم  العلمــي 
الصاحب  نبيل كاظم عبد  الدكتور 
اجتماعــا مع دائــرة معاجلة وإتالف 

اخمللفات الكيمياوية .
وناقــش اجملتمعون بحضــور وكيل 
وأعضاء  اإلداريــة  للشــؤون  الوزارة 
الدائرة  ممثلي  مــن  العمليات  غرفة 
فضال  احلكومية  القانونية  والعقود 

عن مديــر دائرة االئتــالف ومعاجلة 
اخمللفــات الكيماوية ومديــر املالية 
ومديــر قســم الرقابــة والتدقيق 
املراكــز  ومســؤولي  الداخلــي 
والتشــكيالت االداريــة فــي دائرة 
 اإلتــالف عددا من احملــاور التي منها 
الزمنية  وســقوفها  العقود  تنفيذ 
واملقترحات  الرؤى  وتقدمي  والقانونية 
الداعمــة لهــذا املســار املهــم. 
واســتعرض وزير التعليــم إجراءات 

الوزارة في هذا الســياق ، وحث على 
تطوير بيئة العمل وإرساء املزيد من 
املؤسســات  مع  والتكامل  التعاون 
كافة ومراعاة االلتزام التام بالقوانني 
والتعليمات. وتابع الوزير موقع دائرة 
املعاجلة وإتالف اخمللفات وتفقد عددا 
من املراكز واخملتبرات في دائرة البحث 
والتطويــر الصناعــي ، وحث على 
مزيد مــن االهتمام واألداء الوظيفي 
مهــام  يناســب  الــذي  واملهنــي 

وأعمال هذه الدائرة التي تكتســب 
خصوصيــة التعامل مــع اخمللفات 
مشــيرا في الوقت نفســه الى أن 
العلوم والتكنولوجيا املدمجة متتلك 
موارد بشــرية جديرة بأداء وظائفها 

وحتقيق أهدافها املؤسسية.
ووجــه الوزير دائــرة املعاجلة وإتالف 
اخمللفــات بتفعيل إمكاناتها الفنية 
املواد  ومالكاتها في معاجلة  الذاتية 
بالشكل  العائدات  مرجعية  وتأمني 

الــذي يعــزز التنميــة االقتصادية 
للبلــد والشــروع بخطة إلنشــاء 
محطات للمعاجلــة خاصة بالدائرة 
فــي بغــداد واحملافظــات تضمــن 
التلوث.  بيئة نظيفــة خالية مــن 
واطلع وزيــر التعليم علــى برامج 
العمل ومؤشــرات اجلودة في مراكز 
والتطوير  البحــث  دائرة  ومختبرات 
الصناعي التي منها مركز التصنيع 
واألمتتة  النظم  ومركــز  اإللكتروني 

ومركز التطبيقات الصناعية ومركز 
ومختبر  الطيران  تكنولوجيا  بحوث 
اإلنسان اآللي ومختبرات منظومات 
وحتصيــل  اإلشــرافي  التحكــم 
التعليم  وزيــر  املعلومــات. وأكــد 
أهمية تكامل دائرة البحث والتطوير 
الــوزارات والهيئات  الصناعي مــع 
مســارات  وفق  علــى  واجلامعــات 
االختصــاص ومتطلبات املشــاريع 

احلالية واملستقبلية. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصفت وزارة االعمار واإلسكان، حتميل 
رداءة الطرق مســؤولية كثرة حوادث 

السير بـ”التهويل اإلعالمي”.
وقال مدير عام دائرة الطرق واجلـــسور 
في الوزارة، حســني جاســم كاظم، 
في تصريح صحفي، إن “هناك تهويالً 
إعالمياً وإن أغلب الـحـــوادث سببها 
غـيـاب االنـــضباط املروري والسرعة 
العاليــة وكذلــك قلــة اخملصصات 
لصيانة وتأهيل الطرق والبيروقراطية 

والروتني اإلداري”.
وبني املديــر العام ان “أغلــب احلوادث 
ســببها ليس الطرق والتخســفات، 
بل الســرعة التي تكــون غالباً أعلى 
من الســرعة التصميمة للطرق التي 
تتــراوح بــني 120 - 100 كيلــو متراً 
بالســاعة، إضافة إلى عــدم االلتزام 
اخلاطئ”  واالجتياز  املروريــة  بالقواعد 
، مســتدركاً أن”هــــذا ال يعني عدم 

وجـــود نســبة من احلوادث ســببها 
الطــرق، ولكــن ليس كمــا يصورها 

اإلعالم”.
وفي ما يتعلــق بتأخر العــراق عاملياً 
في مجــال منظومة الطرق، أشـــار 
كاظــم إلى أنــه “بحســب املقياس 
العاملي، فــإن الـطـرق يجب أن تكون 
خاضعة لسالمة التأسيس والعالمات 
ومســافات االرتــدادات عن حـــواف 
الـشـــوارع، وأغلبها غيــر متوفر في 
العــراق”، عازياً األمر إلى “قلة التمويل 
وعدم االلتــزام بالقانون والتجاوز على 
احملرمات وبناء مطاعم ومحال محاذية 
عن ســرقة  للطرق، فضالً  ومالصقة 
بعض املقتنيات كاألســيجة الواقية 
والعالمات الدالــة، وكل هذا يؤثر في 
جودة الطرق” مبيناً أن “سطح الطرق 

ليس مقياساً للجودة”.
وأوضح املديــر العام أنه “للوصول إلى 
اجلودة باملقياس العاملي للطرق، علينا 

أن نســتثمر باجتاهني، األول تخصيص 
أمــوال كافية مــن املوازنــة العامة 
إلنشــاء طرق جديدة والتوســع بها، 
والثاني خاص بصيانة وإعــادة تأهيل 
الطرق ويكون مصدر متويله من خالل 
)صندوق خاص جلباية بســيطة( كما 
هو مفّعــل فــي دول العالم لضمان 

دميومة الطرق”.
وأنتقد املديــر العام “بقاء العراق على 
يفرض  بأنه  القــدمي  التقليدي  النهج 
علــى الدولة التكفــل بالقيام ليس 
وإمنا  وتطويرها  الطرق  بإنشــاء  فقط 
حتى صيانتها وتأهيلها بأموال املوازنة 
العامة من دون وجود جباية ملثل هذه 

األمور”.
وضرب املســؤول بــوزارة اإلعمار مثالً 
على الروتني في عملية إصالح الطرق، 
موضحــاً أن “أي خلــل ينشــأ في أي 
طريــق بــدول العالم يعالــج خالل 
24 ســاعة، أما في العــراق فيتطلب 

إصالح ) حفرة ( ســتة أشهر بسبب 
تبدأ  التي  البيروقراطيــة  اإلجــراءات 
بوزارة التخطيط التي تدرج املشــروع 
وتعلن عنه ليمر عبــر اجلهات األخرى 

حتى التنفيذ”.
ومبا يتعلق بالتجــاوز على الطرق ودور 
دائرة الطرق واجلسور في وزارة اإلعمار 
واإلســكان، بني كاظم أنه “على وفق 
القانــون النافــذ فإن التجــاوز على 
احملميات مسؤولية الوحدات اإلداريــة 
من قائممقاميات وغيرها، ومع األسف 
حــني نخاطب تلك اجلهــات ال جند أي 
الثانية  أن “املســؤولية  وتابع،  جتاوب”، 
تقع على عاتــق وزارة الداخلية لعدم 
وجـود )شرطة طــرق(” مضيفا “كما 
ال ميكن أن نغض النظر عن أهم أسباب 
تعثر الصيانة وهــي أن املبالغ املالية 
التي جتبى من قبل املـرور باسم الطرق 
واجلســور ال ترفد موازنتنا التشغيلية 

إلعادة تأهيل وصيانة الطرق”.

وزير العدل يشارك في الجلسة )73( 
للجنة  اتفاقية مناهضة التعذيب 

يعكس حرص  الحكومة العراقية على احترام التزاماته الدولية

 ناقشت الجلسة 
73 التقرير 

الخاص باتفاقية 
 مناهضة التعذيب 
وغيره من ضروب 

المعاملة أو 
العقوبة القاسية 
أو  الالانسانية أو 

المهنية وتنفيذها

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقـــَد وكيل وزارة الصناعة واملعادن لشؤون 
التخطيط املُهندس يوسـف محمـد جاسـم 
الــوزارة اِجتماعاً  في مكتبه الرســمي مبقر 
ملُناقشــة تأثير زيادة األســعار للمواد األولية 

املُستخدمة في إنتاج صناعة السمنـت . 
وتنـــاول االِجتماع ُمناقشة تأثير زيادة ُكلفة 
إنتــاج الطــن الواحد من الســمنت وإرتفاع 
أســعار املواد األولية من األطيان واجلبس في 
الوقت الذي تُعاني فيه معامل الســمنت من 
الزيادة املُتكررة لسعر النفط األسود ) الوقـود 
( من ِقبــل وزارة النفط وما يلحقه من الضرر 
على معامل الشــركة وكذلــك تأثيرها على 
رواتب املُوظفني املدفوعة من ِقبل الشــركات 

املُستثمرة . 
ووجـــَه الوكيل بعقد اِجتمــاع يُضم املُدراء 
العامني للدائرة الفنية في مقر الوزارة وُمدير 
عام الشركة العامة للسمنت العراقية وُمدير 
عام هيأة املســح اجليولوجي العراقية لوضع 
اآلليات املُناســبة لتحديد األســعار ودراسة 
ُكّل األوليــات وتقدمي ُمقتــرح ملُعاجلة املوقف 
تفادياً لألضرار التي تُصيب صناعة الســمنت 

وللقطاعني العام واخلـاص .

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن مصرف الرشيد امس األربعاء عن إصداره 
تعليمات قبول كفالة منتسبي وزارتي )الدفاع 

والداخلية ( املوطنة رواتبهم لدى املصرف.
وأوضح املكتب اإلعالمــي للمصرف في بيان 
ان قبول الكفالة لغرض توثيق قروض اسكان 
املواطنني وترميم الوحدات السكنية وصيانة 
وغيرها  الصغيرة  واملشاريع  السكنية  املباني 

من القروض االخرى.
واضاف ان التقدمي على تلك القروض من خالل 
فروع املصرف حصرا وال يوجد وسيط بينه وبني 
الزبون ، وأعلن مصرف الرشيد، في السابع من 
شــهر نيســان/أبريل اجلاري، عن قبول كفالة 
منتســبي وزارة الدفــاع والداخلية واألجهزة 
االمنية. وكانت املصارف احلكومية في العراق 
ال تقبل بكفالة منتســبي الدفاع والداخلية 
وتشترط كفالة املوظف املدني للمستفيدين 

من القروض التي متنحها هذه املصارف.

هادي الجويبراوي 
كشــف املهندس علي خضير العبودي  مدير 
عام شــركة نفط ذي قار عن دخول مشــروع 
توســعة حقل الناصرية النفطــي إلى حيز 
التنفيذ بعد البدء بحفــر أول اآلبار النفطية 

العشرين اجلديدة .
وقال العبــودي في تصريح صحفــي :  “ إن ، 
شــركة احلفر العراقية باشــرت بحفر البئر 
األول في حقــل  الناصريــة النفطي ، ضمن 
عقد بني الشركة وذر فورد العاملية للخدمات 
النفطية حلفر  ) ٢٠ ( بئــراً” ، مؤكداً مواصلة 
العمل حلفر اآلبار األخرى “ . وأوضح املدير العام  
“ أن عمليات احلفر ستستمر لفترة  ١٨  شهراً، 
وســيحقق هذا االرتفاع في عــدد االبار  زيادة 

ملحوظة في  الطاقة االنتاجية للحقل “.

الصناعة تناقش تأثير 
زيادة أسعار المواد 
األولية في صناعة 

»الرشيد« يصدر تعليمات 
تخص قبول كفالة األجهزة 

األمنية للقروض

مدير عام نفط ذي قار يعلن 
دخول مشروع توسعة حقل 

الناصرية حيز التنفيذ

التجارة تفتتح منظومة اتمتة المطاحن الحكومية في تصنيع الحبوب

وزير التعليم يعقد اجتماعا مع دائرة معالجة وإتالف المخلفات الكيمياوية 

وصفت تحميل رداءة الطرق حوادث السير بالتهويل إعالمي 

االعمار تؤكد أغلب الحوادث سببها غياب االنضباط المروري والسرعة العالية 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهــر فيديــو جديــد، نشــرته صحيفة 
األربعــاء، قيام عنصر من  “الغارديان”، امس 
قوات النظام الســوري يدعى “أ ي” بعمليات 
إعدام جماعية في حــي “التضامن” جنوب 
العاصمة دمشــق، كما أظهر قيام عناصر 
من قوات النظام السوري بتكومي اجلثث فوق 

بعضها وحرقها.
وتقــول الغارديان: “هذه قصــة جرمية حرب 
قام بها أحد أشــهر األفرع التابعة للنظام 
الســوري، الفرع 227 )يعرف بفرع املنطقة( 

من جهاز اخملابرات العسكرية”.
وتظهر اللقطــات التي مت الكشــف عنها 
حديثــا، والتــي حصلت عليهــا صحيفة 
الغارديــان، مذبحة ارتكبت فــي الضاحية 
اجلنوبية لدمشــق في أبريل 2013، حيث مت 
إلقاء القبض علــى مجموعات من املدنيني، 
وكانــوا معصوبي األعني، ومقيــدي األيدي، 
وساروا نحو حفرة اإلعدام، غير مدركني أنهم 

على وشك أن يقتلوا بالرصاص.
وتقول الصحيفــة: “عندما انتهت عمليات 
القتل، لقي ما ال يقل عن 41 رجال مصرعهم 
في املقبــرة اجلماعية بالتضامن، وســكب 
رفاتهم وأشــعلوها  الوقــود على  قتلتهم 

ضاحكني وهم يتسترون على جرمية حرب”.
ويقول مارتن تشــولوف، مراســل الغارديان 
في الشــرق األوسط، إن هذا الفيديو هو من 
أفظــع ما رآه في الصراع الســوري بأكمله، 
وقال إن هذه اللقطات “تعطينا حملة عن جزء 
لم يسبق وصفه من احلرب املستمرة منذ 10 

سنوات”.
وفي مــارس الفائــت قال رئيــس جلنة األمم 
املتحدة للتحقيق بشأن سوريا، باولو بينيرو، 
أن أكثر من 100 ألف شــخص ال يزالون في 

عداد املفقودين أو اخملتفني قسرا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال     مسؤول قضائي، امس األربعاء، إن قاضياً 
تونســياً قرر حبس أفراد الطاقم الســبعة 
لسفينة جتارية غرقت قبالة سواحل مدينة 
قابس جنوب البــالد هذا الشــهر، إذ حتقق 
السلطات في ما إذا كانت السفينة أغرقت 

عمداً.        
كان مســؤولون تونســيون قد قالــوا هذا 
الشــهر، إن ســفينة متجهة مــن غينيا 
االســتوائية إلى مالطا وحتمل ما يصل إلى 
ألف طن مــن النفط غرقــت، وإن البحرية 
التونســية أنقذت أفراد طاقمها الســبعة 

جميعهم.
لكنهم قالــوا الحقاً، إنه تبــني أن حمولة 
الســفينة ال حتتوي على أي وقود، وإمنا كانت 

فارغة.
ومنذ اإلعالن عن غرق السفينة، كثفت تونس 
جهودها لتجنب كارثة بيئية محتملة، لكن 
فريق غوص متخصص اكتشف أن الشحنة 
فارغة، مما أثار تســاؤالت حــول مغالطة من 

طاقم السفينة.
وبعد أيام من التحقيق مع طاقم السفينة 
قرر قاضــي محكمــة قابس حبــس أفراد 
الطاقم. وقال محمد الكراي املتحدث باسم 
محكمة قابــس إلذاعة “موزاييــك” احمللية 
“أصدر قاضي التحقيــق بطاقة حبس بحق 

طاقم السفينة”.
ويتكون طاقم الســفينة مــن أربعة أتراك 

واثنني من أذربيجان وواحد من جورجيا.
كان الكراي قد قال في وقت سابق، إنه يجري 
التحقيــق ملعرفــة إن كانت الســفينة قد 
غرقت بشــكل عادي أم مت إغراقها للحصول 
على تعويض من شــركات التأمني، أو ما إذا 

كانت هناك شبهات بتهريب النفط.
وقال املصدر نفسه، إن الطاقم زعم أن وثيقة 
مســار الســفينة ضاعت، وأضاف أن هناك 

تضارباً في املعلومات التي قدمها أفراده.

»الغارديان« تنشر
 فيديو لـ«جريمة

 حرب خفية« في سوريا

تونس تسجن أفراد
 طاقم سفينة غرقت

 قبالة سواحلها

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

تنفــس حلفــاء فرنســا األوروبيــون 
الصعــداء بفــوز إميانويــل ماكــرون 
باالنتخابــات الرئاســية، والذي يقدم 
نفســه “قاطرة” تدفع االحتاد األوروبي 
ملكانــة أكثــر قوة وســيادة وســط 
التي تهدده أمام روســيا  التحديــات 

والصني والهيمنة األميركية.
وأكد ماكرون في خطاب الفوز مواصلة 

العمل جلعل فرنسا وأوروبا أكثر قوة.
ماكرون  بفوز  الثانيــة  اجلولة  وانتهت 
بنســبة 58 باملئة من األصوات مقابل 
باملئــة لصالح منافســته مارين   41
لوبان بعد منافســة شرســة، وضع 
االحتاد األوروبــي خاللها يده على قلبه 
لتوجهــات لوبان املناهضــة للتكتل 
األوروبي والساعية لتحجيم العالقات 

مع برلني.
وأبدت أملانيا وإسبانيا والبرتغال تأييدها 
الصريــح ملاكرون، واعتبر املستشــار 
األملاني أوالف شولتز، فوزه إشارة قوية 

لصالح أوروبا.
ويرى مختصــون أن نتيجة االنتخابات 
طوق جنــاة لالحتاد األوروبــي، نظرا ألن 

التحالف الفرنســي- األملاني هو الذي 
يقود هذا الكيــان منذ خروج بريطانيا 

منه.
برنامج ماكرون والتحديات

تاميز”  “نيويــورك  أرجعــت صحيفــة 
األميركية فوز ماكرون إلى قدرته على 
إدارة األزمات املتتالية، بداية من خروج 
بريطانيا من االحتاد األوروبي، وتداعيات 

جائحة كورونا، وصوال ألزمة أوكرانيا.
ويرتكز برنامج ماكرون في السياســة 
الســيادة  حتقيــق  علــى  اخلارجيــة 
األوروبية والتعاون في قطاعي الفضاء 

والشرائح اإللكترونية.
ودفعت أزمة أوكرانيا ماكرون لالهتمام 
أكثر بتقوية االحتاد األوروبي؛ حيث أكد 
أن وجود احتاد أوروبي قوي ال يتعارض مع 
بناء احتاد متماســك  الناتو، وأن  وجود 
ســيحافظ علــى الهويــة األوروبية 
ويجعل فرنســا صوتا مســموعا في 

العالم.
ويرى احمللل السياسي طارق زياد وهبي، 
هواجس  األوكرانية ســببت  احلرب  أن 
أمنيــة داخــل االحتــاد وســط تفجر 
الصراع مع روســيا، ما دفعه إلنشــاء 
قوة عسكرية أوروبية، وتفعيل التعاون 
األوروبــي في الصناعات العســكرية 

الصحــة،  وأبحــاث  والفضائيــة 
واالســتقالل عن روســيا فــي ملفي 

الطاقة والغذاء.
ويضيف وهبي حتديــا آخر مع تخطي 

عجز موازنات دول االحتاد 3 باملئة.
وينوه خبير الشــؤون األوروبية محمد 
رجائــي بــركات، ألن أزمــة أوكرانيــا 
ستعرقل قرار أوروبا بتخفيض انبعاثات 
الغازات املتسببة في ظاهرة االحتباس 
احلراري لتصبح صفر باملئة بحلول عام 

.2050
ويوضــح أن دور ماكــرون وضع خطط 
لتشــجيع أوروبا على عدم املســاس 
املفوضية  وضعتها  التــي  بامليزانيات 

األوروبية لألهداف البيئية.
دور فرنسا

منذ عــام 2018، دعا ماكــرون بجرأة 
إلنشاء جيش أوروبي للدفاع عن القارة 
في مواجهة الواليات املتحدة وروســيا 

والصني.
وفي قمة فرســاي، مارس املاضي، أجنز 
الدول  موافقــة كل  علــى  بحصوله 
باملئة مــن ميزانيتها   2 لتخصيــص 
للجانب الدفاعي في 2024 لتأســيس 

جيش أوروبي خارج الناتو.
وفي هــذا يقول وهبــي: “ماكرون كان 

وســيبقى أحد القــادة األكثر اقتناعا 
بأهمية أوروبا، حيث أعاد فكرة اجليش 
األوروبي بعد العالقــات غير الصحية 
مع واشــنطن خــالل حكــم دونالد 
ترامــب، ويصر على إصالح مؤشــرات 
ماســتريخت بالتحرر مــن الضوابط 
التي تعيق متويل املشــروعات وتسمح 

بسداد الديون”.
في بداية أزمة كورونــا، تبلورت خطة 
االقتصاد  إلطــالق  أملانية  فرنســية- 
األوروبــي وتخصيــص 500 مليار يورو 

لدعم االقتصادات املتعثرة.
البلدين  عالقــات  انتعشــت  ومؤخرا 
للتوافق حــول جعل االحتــاد األوروبي 
معاهدة  وجتديــد  مســتقال،  تكتــال 
وبرلني،  باريس  بــني  للصداقة  اإلليزيه 

ومعاهدة آخن للعالقات الثنائية.
ويتوقع وهبي، أن تكــون الزيارة األولى 
ملاكــرون إلى برلــني؛ لتأكيــد عالقة 

البلدين القاطرتني في االحتاد األوروبي.
ويجد بــركات أن تقارب وجهات النظر 
إزاء األزمــة األوكرانيــة، وتوجه أملانيا 
لزيــادة ميزانياتهــا الدفاعيــة ميكن 
الدولتــني مــن زيــادة قــدرات االحتاد 
التدخل  الدفاعيــة وتشــكيل قــوة 

السريع بقوة 5 آالف جندي.

بعد فوز ماكرون.. مالمح مستقبل »سعيد« تتمناه أوروبا

الصباح الجديد ـ متابعة :

هــدد الرئيس التركــي رجب طيب 
العمليــة  بـ”توســيع”  اردوغــان 
العســكرية شمال شــرق سوريا 
لســيطرة  خاضعة  مناطــق  في 
جماعــات كردية مســلحة، على 
خلفيــة مقتل شــرطي تركي في 
مارع في املنطقــة املعروفة بـ”درع 
الفرات” في الريف الشمالي حللب، 
فــي وقت قتــل عدد مــن عناصر 
)قسد(  الدميقراطية”  “قوات سوريا 
وجــرح آخــرون، فــي غــارة جوية 
تركيــة في ريف حلب الشــمالي، 
وسط تصعيد وقصف متبادل بني 
القوات التركيــة وفصائل “اجليش 
الوطني السوري” من جهة، و”قوات 
ســوريا الدميقراطية” )قســد( من 
جهة ثانيــة، على خطوط التماس 
بــني املناطق اخلاضعة لســيطرة 
األخيرة ومناطق العمليات التركية 
املعروفة باســم “غصــن الزيتون” 

و”درع الفرات”، شمال غربي سوريا.
وقــال إردوغان إن بــالده لن تكتفي 
بقصف مواقعها ردا على هجماتها 
املتكــررة ضد املناطق الســكنية 
ومواقع القــوات التركية في ريف 
حلب. وأضــاف في معرض تعليقه 
عن عملية “اخمللــب – القفل” ضد 
حزب العمال الكردســتاني شمال 
العراق: “كلما قامت قواتنا بتضييق 
اخلناق أكثر على التنظيم اإلرهابي 
)العمال الكردستاني( هناك، يعمد 
التنظيــم إلى تكثيــف اعتداءاته 
على املناطــق التي تتولــى تركيا 

حمايتها في اجلانب السوري.
تصريحات  فــي  إردوغان،  وأضــاف 
عقــب اجتمــاع مجلس الــوزراء 
في أنقــرة امــس األول الثالثاء، أن 
هجمات قســد األخيــرة أدت إلى 
قوات  مــن  تركي  شــرطي  مقتل 

العمليات اخلاصة.
وتابــع أن تركيا تقــوم حاليا بالرد 
علــى هذه الهجمــات عبر قصف 
مواقــع اإلرهابيني احملددة مســبقا 
عبر أســلحة طويلة املدى، لكنها 
لن تكتفــي بذلك في حــال عدم 
قيــام األوســاط ذات النفــوذ في 
تلك  مبنع  )دون حتديدهــا(  املنطقة 
الهجمــات. وأكــد أن تركيا متتلك 
القــوة واإلرادة واحلزم الالزم لضمان 
أمنها بنفسها، ولن تسمح بإقامة 
ممر إرهابي علــى حدودها اجلنوبية، 
مضيفــا: “أود أن أذكر مــرة أخرى 
بأننا ســنحبط هذا اخملطط القذر 

والدموي عاجالً أم آجالً”.
وقتل أحد عناصــر القوات اخلاصة 
بالشــرطة التركيــة فــي هجوم 

تفتيش  نقطة  نفذته قســد ضد 
التركــي  للجيــش  مشــتركة 
لتركيا  املوالي  السوري”  و”الوطني 

في مارع ريف حلب الشمالي.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ 
ضد  واســعة  عســكرية  عملية 
قسد في ريف حلب ردا على مقتل 
الشرطي التركي. وقصفت القوات 
الســورية  والفصائــل  التركيــة 
املوالية لهــا العديد من القرى في 
شــمال الرقة. كما أسفر القصف 
التركي لقرية بندر خان في ريف تل 

أبيض عن مقتل أحد األهالي.
ضد  هجماتها  تركيــا  وصعــدت 
مواقع قســد منذ بداية نيســان 
وزادت من قصفها ملواقعها  احلالي 
العســكرية  العملية  انطالق  مع 
“اخمللــب – القفــل” ضــد العمال 
الكردســتاني في شــمال العراق 

األسبوع قبل املاضي.
في الوقــت ذاته، تواصــل القوات 
التركيــة تعزيــز مواقعهــا فــي 
منطقة خفض التصعيد في إدلب، 
اآلليات  عشــرات  اســتقدام  عبر 
واملعدات العسكرية واللوجيستية 
إلــى املنطقة. ودخــل، أمس األول 

الثالثــاء، مــن معبر بــاب الهوى 
احلدودي شــمال إدلــب رتل مؤلف 
من 40 آلية مدرعة، و8 شــاحنات 
اللوجيســتية  باإلمدادات  محملة 

والعسكرية.
وقــال نشــطاء في شــمال حلب 
إن “غــارة جويــة من قبــل طائرة 
امس  اســتهدفت  تركية،  مسيرة 
، موقعاً عســكرياً  الثالثــاء  األول 
الدميقراطية  ســوريا  لقوات  تابعاً 
)قســد( فــي منطقة تــل رفعت 
بريف حلب الشــمالي، وأوقعت 7 
مــن عناصرها بني قتيــل وجريح، 
مكثــف  قصــف  مــع  وترافــق 
باملدافع الثقيلة مــن قبل القوات 
العسكرية التركية البرية وفصائل 
الســوري،  الوطني  للجيش  تابعة 
املدعوم من أنقرة، استهدف مواقع 
في  الكردية  للفصائل  عســكرية 
والسموقة  دقنة  قرى مرعناز وعني 
والشــيخ عيســى وأطراف مدينة 
تل رفعت شــمال حلــب، رداً على 
الثقيلة  باألسلحة  األخيرة  قصف 
والقناصات حمليط قرية يازباغ بريف 
التويس، على  وقريــة  أعزاز  مدينة 
أطراف مدينة مارع شــمالي حلب، 

ما أدى إلى مقتل عنصر من فصائل 
املعارضة، وجرح آخرين”. من جهته، 
“اجليش  قال مصدر عســكري في 
الوطني السوري” إن “مناطق النفوذ 
التركي واجليش الوطني السوري، أو 
العمليات )غصن  تعرف مبناطق  ما 
الزيتون( و)درع الفرات(، شمال غربي 
سوريا، شهدت خالل األيام األخيرة 
املاضية أكثر من 30 خرقاً من قبل 
قوات ســوريا الدميقراطية )قسد(، 
والصاروخي  املدفعــي  بالقصــف 
مواقع  على  القناصات،  وأســلحة 
عســكرية تركيــة وأخــرى تابعة 
لتركيا،  املوالية  املعارضة  لفصائل 
وأســفرت عن مقتل شــرطي من 
مارع  مدينة  فــي  التركية  القوات 
شمال حلب، و3 عناصر من فصائل 
اجليــش الوطني الســوري، إضافة 
إلى اســتهداف املناطــق املأهولة 
بالسكان املدنيني في مناطق مارع 
وأعزاز وأرياف مــدن الباب وعفرين، 
وأدى القصف على املناطق املدنية، 
ومن بينها محيط مدينة جرابلس 
شــمال حلب في 18 نيســان، إلى 
إصابــة 3 مدنيــني وعنصرين من 
فرق الدفاع املدني الســوري )اخلوذ 

أثناء إجــالء اجلرحى من  البيضاء(، 
املكان”.

وفي مناطــق إدلب وأريــاف حماة 
وحلب، أو ما تعرف مبنطقة “خفض 
التصعيد”، شمال غربي سوريا، قال 
نشطاء إن مناطق البارة ودير سنبل 
ومنطقة  الزاوية  جبل  في  وفليفل 
إدلب،  ريــف  في  النعســان  معرة 
إضافة إلى مناطق كفرتعال وتديل 
تقاد بريف حلب الغربي، شــهدت 
قصفــاً مدفعيــاً مكثفــاً لقوات 
املســاندة  وامليليشــيات  النظام 
لها، ما أســفر عن إصابة مدنيني. 
وفي املقابل، ردت فصائل املعارضة 
املسلحة في غرفة عمليات “الفتح 
املبني” علــى مصادر إطــالق النار، 
أخرى  مواقع عسكرية  واستهداف 
الكبرى،  أورم  للنظام في مناطــق 
وجرافة عســكرية تقوم بعمليات 
التدشيم على محور الشيخ عقيل 
في ريــف حلب الغربــي، بقذائف 
الهاون، ما أدى إلى تدميرها وإصابة 

طاقمها.
وأفــاد “املرصــد الســوري حلقوق 
اإلنســان” بــأن “القــوات التركية 
استنفرت عناصرها ودبابتها ضمن 

مواقعهــا في ريف إدلــب اجلنوبي 
الشــرقي، منــذ ســاعات صباح 
الثالثاء 26 نيسان، وأجرت الدبابات 
واآلليــات الثقيلة منــاورات داخل 
النقاط، واســتعداد اجلنود بكامل 
العتاد واللبــاس امليداني”، مرجحاً 
زيارة لشــخصية  هناك  تكون  “أن 
عســكرية بارزة من اجليش التركي 
خالل الســاعات القادمة للمواقع 
العســكرية التركيــة في مناطق 

إدلب شمال غربي سوريا”.
وأشــار املرصــد إلــى أن “القوات 
التركيــة تواصل تعزيــز مواقعها 
بوتني  منطقــة  في  العســكرية 
- إردوغــان، أو مــا يعــرف مبنطقة 
خفض التصعيد، في شمال غربي 
عشرات  اســتقدام  عبر  ســوريا، 
العســكرية  واملعــدات  اآلليــات 
واللوجيستية إلى املنطقة بشكل 
دائم”، الفتاً إلــى أنه “وصلت في 2 
نيســان تعزيزات عسكرية جديدة 
للقوات التركيــة، قادمة من معبر 
باب الهوى احلدودي شــمالي إدلب، 
وانتشــرت في عدد مــن القواعد 
والنقاط العســكرية التركية في 

إدلب وريف حلب حينها”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن اجليش الروسي، امس األربعاء، 
أنه دمر “كمية كبيرة” من األسلحة 
التي أرســلتها الواليــات املتحدة 
ودول أوروبية إلى كييف خالل ضربة 
صاروخية في جنوب شرق أوكرانيا.

الوزارة أن “مســتودعات  وأوضحت 
األســلحة  من  كبيرة  حتوي كمية 
والذخائر األجنبية، التي ســلمتها 
الواليات املتحــدة والدول األوروبية 
دمرت  األوكرانيــة  القــوات  إلــى 
الدقة أطلقت من  بصواريخ عالية 
البحــر على مصنــع األملنيوم في 

زابوريجيا” بجنوب شرق أوكرانيا.
وقال اجليش الروسي أيضا إنه شن 
غارات جوية ضد 59 هدفا أوكرانيا 
مبا في ذلك 50 هدفــا تتمركز فيه 

قوات و4 مستودعات للذخيرة.
يأتي هذا اإلعــالن، بينما اجتمعت 

نحــو 40 دولة، الثالثــاء، في أملانيا 
لتعزيز  املتحدة  الواليات  بدعوة من 

الدفاع عن أوكرانيا.
فــي الوقت نفســه اعترف اجليش 
األوكرانــي، امس األربعــاء، بتقدم 
البالد  شرق  في  الروســية  القوات 
مع االســتيالء على عــدة قرى في 

منطقة خاركيف وفي دونباس.
وكانت موســكو ذكــرت في وقت 
أنها ستسحب  الشهر  سابق هذا 
قواتهــا الغازية من محيط كييف 
العسكرية  جهودها  على  للتركيز 
دونيتسك  على  للسيطرة  الرامية 
أوكرانيا.  شــرق  في  ولوغانســك 
وقالــت وزارة الدفــاع األوكرانيــة 
أخرجــت  الروســية  القــوات  إن 
فيليكا  مــن  األوكرانــي  اجليــش 
كوميشوفاخا وزافودي في منطقة 
خاركيف وسيطرت على زاريتشني 

منطقة  في  ونوفوتوشكيفســك 
دونيتسك.

50 كلم  زاريتشني على بعد  وتقع 
فقط عــن مدينة كراماتورســك 
التي تعد مركزا إقليميا وأســفرت 
هجمات روســية فيها هذا الشهر 
على محطــة قطارات كانت تنقل 
ســكانا إلى مكان آمن في الشرق 

عن سقوط عشرات القتلى.
وحــذرت وزارة الدفاع من أن القوات 
الروســية “تواصل هجومــا باجّتاه 
نيجنــي وأوريخيف” فــي منطقة 

زابوريجيا )وسط(.
موالــون  انفصاليــون  وســيطر 
لروســيا على منطقتي دونيتسك 
ولوغانسك منذ العام 2014 عندما 
ضم الكرملني شــبه جزيرة القرم 
بعــد تظاهرات أطاحــت بالرئيس 

األوكراني السابق املوالي ملوسكو.

إردوغان يهدد بـ«التحرك سريعا« في شمال سوريا
قتلى في ريف حلب بغارة من مسّيرة تركية

تواصل القوات 
التركية تعزيز 
مواقعها في 

منطقة خفض 
التصعيد في إدلب، 

عبر استقدام 
عشرات اآلليات 

والمعدات 
العسكرية 

واللوجيستية إلى 
المنطقة

روسيا اصطادت هدفا ثمينا بصواريخ.. و«اعتراف مر« من أوكرانيا
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اعالن4

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 12755
التاريخ: 2022/4/27

إعالن ألول مرة 
على حساب مشاريع تنمية األقاليم وفقا للوثائق القياسية )وثيقة عقود التجهيز( 

1. يســر ديوان محافظة واسط/ قســم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشركات واملكاتب املتخصصة 
واملســجلة في وزارة التجارة/ دائرة تسجيل الشركات ممن لديه هوية غرفة التجارة نافذة جتارة عامة صنف )ممتاز( وكذلك شركات 

القطاع العام املتخصصة لتقدمي عطاءاتهم للمناقصات املدرجة في ادناه.
2.  إن املناقصة لهذا املشروع سوف تنشر في الصحف الوطنية )الصباح اجلديد، العدالة، املستقبل(.

3.  على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )ديوان محافظة واسط/ قسم العقود( 
خالل )أوقات الدوام الرسمي( او عبر البريد اإللكتروني cd@wasit.iq وكما موضحة ورقة بيانات ملقدمي العطاءات.

4.  يلتزم مقدم العطاء بجميع ما ورد في وثيقة التجهيز وان يحتوي عطاؤه على جميع املتطلبات املثبتة في )ورقة بيانات العطاء(.
5.  يتم تسليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واسط/ سكرتير جلنة فتح العطاءات( في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهرا 
من يوم )اخلميس( املصادف 2022/5/19 وهو )تاريخ غلق املناقصة(، علما بأن العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات 
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي )واســط/ الكوت/ شارع احملافظة/ بناية ديوان محافظة 

واسط/ الطابق األول قاعة االجتماعات( في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف 2022/5/19.
6. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمانا للعطاء )خطاب ضمان مصرفي أو سفتجة أو صك مصدق( معنون إلى محافظة واسط/ 
اإلدارة العامة واحمللية )نفقات املشاريع االستثمارية( ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويجب أن يكون صادرا من احد املصارف 
املعتمدة لدى البنك املركزي ويحمل عنوان البريد اإللكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشرين يوما 
اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو )أي من املساهمني في الشركة أو الشركات 
املشــاركة مبوجب عقد مشاركة( وان يكون صادرا وفقا لنموذج البنك املركزي ومحمال لدى املنصة اإللكترونية وبخالفه يستبعد 

العطاء.
7. يتم شــراء وثائق املناقصة وتسليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة شهادة تسجيل الشركة )شهادة تأسيس 

الشركة التي تظهر حق التوقيع عنها(.
8. إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة ويجب ترقيم و ختم جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم 
العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اســم ورقم املناقصة مع CD يحتوي على )الكشــف املسعر– كشف احلساب– 

خطاب الضمان(.
9. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح.

10. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
11. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة عقود التجهيز( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطائه مما يقتضي 

مراعاة ذلك عند التقدمي.
12. يتحمل من ترســو عليه املناقصة أجور النشــر و اإلعالن آلخر إعالن عن املناقصة ويكون املنشأ واملواصفات وفقا ملا هو مثبت 
في كشــف التجهيز بجميع متطلباته وشروطه وعلى املناقصني ملء احلقول املطلوبة في وثائق املناقصة بدقة و بتمعن وإرفاق 

جميع املستمسكات املطلوبة.
13.يحق جلهــة التعاقد إلغاء املناقصة في أي وقت كان وليس لصاحب العطاء املطالبة بأي تعويض.ال يترتب عن االعالن اعاله أي 
التزام تعاقدي ويلغى في حال عدم اســتكمال اإلجراءات املطلوبة وليس ملقدم العطاء املطالبة بأي تعويض او فوات منفعة جّراء 

ذلك. 
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

Second Extension Announcement for Tender No: 024-SC-21-EBS )Second Announcement(
Provision of Mud Logging Service For EBS Oilfield

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of 
Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, 
Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Mud Logging Service For EBS Oilfield
Tender No.: 024-SC-21-EBS )Second Announcement(
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the Second time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum 
Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the 
tender fee )100$( after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek One Contractor or Two Contractors who have enough experience and 
ability to carry out the Project Provision of Mud Logging Service For EBS Oilfield.
Note: For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to 
yangguang@ebspetroleum.com  & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company registration Documents, etc.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email address(.
Note: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the 
following conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who 
has unsettled disputes with Company or its affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-
litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one 
company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately 
on or before the tender submission deadline 04:00 PM, 17th April 2022 based on the ITB documents. As per first 
extension announcement, the tender submission deadline is extended to 04:00 PM, 2nd May 2022. As per this 
second extension announcement, the tender submission deadline is extended to 04:00 PM, 9th May 2022.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 
Camp before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compiled(.
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read 
and compiled(.
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be 
submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address 
and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform 
the C&P Dept. 7 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact: yangguang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com  .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above. 

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

جمهورية العراق
ديوان محافظة ةاسط

قسم العقود
العدد: 12755
التاريخ: 2022/4/27

إعالن ألول مرة 
على حساب مشاريع تنمية األقاليم لسنة 2021  

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود األشغال القياسية الصغيرة  
                              

1. يســر ديوان محافظة واسط/ قســم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشركات املقاولة واملقاولني العراقيني 
والشركات العامة اخملتصة لتقدمي عطاءاتهم للمناقصات املدرجة في اجلدول أدناه:

2. ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنشر في الصحف الوطنية )الصباح، العدالة، املستقبل(.
3.  على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـ )ديوان محافظة واســط/ قســم العقود( 

خالل )أوقات الدوام الرسمي( او وفقا للبريد اإللكتروني cd@wasit.iq وكما موضحة بورقة بيانات ملقدمي العطاءات.
4. على مقدم العطاء تقدمي جميع ما هو مطلوب في ورقة بيانات العطاء.

5. متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة: كما هي في محددة اجلزء الثالث )معايير التقييم والتأهيل(.
6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة اعتبارا من آخر نشــر لإلعالن بعد تقدمي طلــب حتريري إلى( ديوان محافظة 

واسط/ سكرتير جلنة فتح العطاءات(.
7.  يتم تسليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واسط/ سكرتير جلنة فتح العطاءات( قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االربعاء( 
املصادف 2022/5/18 وهو )تاريخ غلق املناقصة(، علما بأن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتــح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي )واسط/ الكوت/ شارع احملافظة/ مبنى ديوان محافظة واسط/ غرفة جلنة فتح 

العطاءات( في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا من يوم )االربعاء( املصادف 2022/5/18.
8. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمانا للعطاء )خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو ســفتجة( معنون إلى محافظة واســط/ 
اإلدارة العامة واحمللية )نفقات املشــاريع االستثمارية( ويتضمن اإلشارة الســم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف 
محافظة واسط ويحمل عنوان البريد اإللكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشرين يوما اعتبارا من تاريخ 
غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو )أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد 

مشاركة( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفه يتم استبعاد العطاء لذا يقتضي التنويه.
9. إن مدة نفاذ العطاء )90( تســعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة يتم شــراء وثائق املناقصة وتســليم العطاء حتريريا من قبل املدير 
املفوض او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة من كاتب العدل الحد املساهمني ال تزيد مدة صدوره عن ثالثة اشهر من تاريخ غلق املناقصة 
او بصيغة شــهادة تسجيل الشركة )شهادة تأسيس الشــركة التي تظهر حق التوقيع عنها( كشرط أساسي لشراء وثائق املناقصة 
ولتقدمي العطاء ويجب ان يتم التوقيع على جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه 

اسم ورقم املناقصة.
10. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

11. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغيرة( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطائه 
مما يقتضي مراعاة  ذلك عند التقدمي.

12.  إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح.
13. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن آلخر إعالن عن املناقصة.

14. جلهــة التعاقد إلغاء املناقصة في أي وقت وألي ســبب وليس ملقــدم العطاء املطالبة بالتعويض او فــوات املنفعة وان ثمن وثائق 
املناقصة غير قابل للرد.

15. على مقدم العطاء إرفاق cd يتضمن )كشــف احلساب/ التأمينات األولية/ اســتمارة تقدمي العطاء/ القسم الرابع. ويجب ان يكون 
العطاء مفهرســا مع خالصة يتضمن محتويات العطاء ويجب ان يتم ملء القسم الرابع )word( وتقدمي كامل الوثيقة وجميع الوثائق 

املطلوبة واملثبتة في ورقة بيانات العطاء 
16. يجب تقدمي عقود الكادر املطلوب ويجب ان تكون نافذة ووفقا للكادر املطلوب في القسم الرابع ويتم استبعاد العطاء الذي لم يرفق 

أي عقد ويعد من شروط املنافسة وان نتائج املناقصة سوف يتم نشرها على املوقع اإللكتروني www.wasit.iq، ويعتبر تبليغا رسميا.
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 12758
التاريخ: 2022/4/27

إعالن ألول مرة 
ت -1 إعالن ثاٍن 

على حساب مشاريع تنمية األقاليم لسنة 2021  
وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية الصغيرة

1. يســر ديوان محافظة واسط/ قســم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشــركات املقاولة واملقاولني العراقيني والشركات 
العامة اخملتصة لتقدمي عطاءاتهم للمناقصات املدرجة في اجلدول أدناه:

2. ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنشر في الصحف الوطنية )الصباح، العدالة، املستقبل(.
3.  على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـ )ديوان محافظة واســط/ قســم العقود( خالل )أوقات 

الدوام الرسمي( او وفقا للبريد اإللكتروني cd@wasit.iq وكما موضحة بورقة بيانات ملقدمي العطاءات.
4. على مقدم العطاء تقدمي جميع ما هو مطلوب في ورقة بيانات العطاء.

5. متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة: كما هي في محددة اجلزء الثالث )معايير التقييم والتأهيل(.
6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة اعتبارا من آخر نشــر لإلعالن بعد تقدمي طلب حتريري إلى( ديوان محافظة واسط/ سكرتير 

جلنة فتح العطاءات(.
7.  يتم تســليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واسط/ ســكرتير جلنة فتح العطاءات( قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف 
2022/5/19 وهــو )تاريخ غلق املناقصة(، علما بأن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضــور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغبني باحلضور في العنوان التالي )واســط/ الكوت/ شــارع احملافظة/ مبنى ديوان محافظة واسط/ غرفة جلنة فتح العطاءات( في الساعة الثانية 

عشرة والنصف ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف 2022/5/19.
8. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمانا للعطاء )خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو ســفتجة( معنون إلى محافظة واســط/ اإلدارة العامة 
واحمللية )نفقات املشــاريع االســتثمارية( ويتضمن اإلشارة الســم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل 
عنوان البريد اإللكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشرين يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات 
األولية باسم مقدم العطاء أو )أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي 

وبخالفه يتم استبعاد العطاء لذا يقتضي التنويه.
9. إن مدة نفاذ العطاء )90( تســعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة يتم شراء وثائق املناقصة وتسليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة 
وكالة صادرة ومصدقة من كاتب العدل الحد املســاهمني ال تزيد مدة صدوره عن ثالثة اشــهر من تاريخ غلق املناقصة او بصيغة شــهادة تسجيل 
الشركة )شهادة تأسيس الشركة التي تظهر حق التوقيع عنها( كشرط أساسي لشراء وثائق املناقصة ولتقدمي العطاء ويجب ان يتم التوقيع على 
جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة ويستبعد العطاء إن ثبت مخالفته 

لشروط االعالن.
10. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

11. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشــغال الصغيرة( بكافة أقســامها فأنه سيتم استبعاد عطائه مما يقتضي 
مراعاة ذلك عند التقدمي.

12.  إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح.
13. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن آلخر إعالن عن املناقصة.

14. جلهة التعاقد إلغاء املناقصة في أي وقت وألي ســبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض او فوات املنفعة وان ثمن وثائق املناقصة غير قابل 
للرد.

15. على مقدم العطاء إرفاق cd يتضمن )كشف احلساب/ التأمينات األولية/ استمارة تقدمي العطاء/ القسم الرابع. ويجب ان يكون العطاء مفهرسا 
مع خالصة يتضمن محتويات العطاء ويجب ان يتم ملء القسم الرابع )word( وتقدمي كامل الوثيقة وجميع الوثائق املطلوبة واملثبتة في ورقة بيانات 

العطاء 
16. يجب تقدمي عقود الكادر املطلوب ويجب ان تكون نافذة ووفقا للكادر املطلوب في القسم الرابع ويتم استبعاد العطاء الذي لم يرفق أي عقد ويعد 

من شروط املنافسة وان نتائج املناقصة سوف يتم نشرها على املوقع اإللكتروني www.wasit.iq، ويعتبر تبليغا رسميا.
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

اخلميس 28 نيسان 2022 العدد )4888(

Thu. 28 Apr. 2022 issue )4888(

اسم املناقصةرقم املناقصة     ت
الكلفة التخمينية

)دينار(

مدة االجناز

بااليام

مبلغ ضمان العطاء

)دينار(
ثمن وثائق املناقصةهوية التصنيف

إيصال التيار الكهربائي الى حي 12022-12-8
100000عاشرة كهربائي276,285,6001008,288,568الرسول في ناحية الشحيمية

22022-8-28
تنفيذ شبحكة مجاري امطار 

وثقيلة في حي األمير   في قضاء 
بدرة املرحلة الثانية

150000تاسعة انشائي97640000036029,292,000

     
اسم املناقصةرقم املناقصةت

الكلفة 
التخمينية

)دينار(

مدة االجناز

بااليام

مبلغ ضمان 
العطاء

)دينار(

هوية 
التصنيف

ثمن وثائق 
املناقصة

12022-4-26

االعمال التكميلية واملندثرة 
ملشروع مد شبكة ماء مع تنفيذ 
اعمال اتصاالت مع اكمال تنفيذ 

شبكة مياه امطار وثقيلة 
مع تطوير شوارع متفرقة في 

منطقة التنمية املرحلة الثانية 
في ناحية تاج الدين

688,490,50036020,654,715
عاشرة انشائي 

150000

اسم املناقصةرقم املناقصةت
الكلفة 

التخمينية
)دينار(

مدة االجناز
مبلغ ضمان 

العطاء
)دينار(

هوية 
التصنيف

مبلغ القطع
)دينار(

12022-12-25

نصب محطة متكاملة سعة 
)2*5.31 ام في أي ( )33-11 كف ( 

في منطقة حي اجلهاد في قضاء 
الكوت

250000جتارة ممتاز600148,633,950 يوم4,954,465,000



5 اعالن

فقدان هوية
الصادرة  الهويــة  فقــدت 
باســم  التجارة/  وزارة  من 
حامت(  محمد  سالم  )احمد 
فمن يعثر عليها تسليمها 

ملصدرها...

جمهورية العراق
الشركة العراقية إلنتاج البذور

مساهمة مختلطة
اجلهة القطاعية-/ وزارة الزراعة 

قسم الشؤون القانونية
)115(

العدد: 2097
التاريخ: 2022/4/27

إعالن
تعلن الشركة العراقية إلنتاج البذور )م. م( عن إجراء مزايدة علنية لبيع مخلفات ذرة صفراء )تنب( 
البالغة كميتها )20( طنا قابلة للزايــدة والنقصان اخملزونة في معمل تنقية البذور في احلويجة. 
فعلى الراغبني بالشــراء احلضور الى املوقع املذكور وذلك في متام الســاعة )11( احلادية عشرة من 
صباح يوم االثنني املوافق 2022/5/9 مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )750،000( 
سبعمائة وخمســني الف دينار لغرض املشاركة في املزايدة العلنية وسيتم استيفاء مبلغ قدره 
)5000( دينار غير قابل للرد )أجور خدمة( من كل مزايد يروم الدخول في املزايدة ويلتزم من ترســو 

عليه املزايدة اآلتي:
1. دفع كامل بدل البيع وكافة املصاريف خالل مدة )7( أيام اعتبارا من تاريخ املصادقة )اإلحالة(.

2. رفع املال املباع خالل مدة )15( خمســة عشــر يوما اعتبارا من تاريخ اإلحالة )املصادقة( بعدها 
يحق للشــركة فرض اجور خزن بنســبة 2/1% من كامل بدل البيع بعدها يحق للشركة بيع املال 

للمرة الثانية. 
- يتحمــل اجور الداللية بنســبة 3% باملائة من بــدل البيع وكذلك اجور نشــر االعالن مع أجور 

التحميل وأي مصاريف أخرى.
املدير املفوض
عبد اجلبار عباس مشاري

محافظة البصرة
جلنة البيع وااليجار االولى

تنويه 
ظهر باإلعالنات األعداد:

1.  8584/17 في 2022/4/3 
2. 8582/17 في 2022/4/3 
3. 8635/17 في 2022/4/4 

املنشــورات في جريدة الصبــاح اجلديد 
ليــوم 2022/4/17 العدد رقم )4879( ملدة 
إيجار )سنة واحدة( خطأ والصواب )ثالث 

سنوات(.
لذا اقتضى التنويه 

محافظة البصرة
جلنة البيع وااليجار االولى

تنويه 
ظهر باإلعالنات األعداد:

1. 8585/17 في 2022/4/3 
2. 8587/17 في 2022/4/3 
3. 8586/17 في 2022/4/3 
4. 8637/17 في 2022/4/3
5. 8588/17 في 2022/4/3
6. 8581/17 في 2022/4/3
7. 8634/17 في 2022/4/4

املنشــورات في جريدة الصباح اجلديــد ليوم 2022/4/24 
العدد رقم )4884( ملدة إيجار )سنة واحدة( خطأ، والصواب 

)ثالث سنوات(.
لذا اقتضى التنويه 

محافظة البصرة
جلنة البيع وااليجار االولى

تنويه 
ظهر باإلعــالن العدد 8583/17 في 
جريدة  فــي  واملنشــور   2022/4/3
 2022/4/18 ليــوم  اجلديد  الصباح 
العــدد رقــم )4880( ملــدة ايجار 
)سنة واحدة( خطأ والصواب )ثالث 

سنوات( 
 لذا اقتضى التنويه 

فقدان جواز سفر
فقد جواز سفر سوري بالرقم

 L008793-19-009  باسم/ عال فوزي معني، 
اسم األم )سميره( وتاريخ الوالدة 1987/8/4 
في الالذقية وتاريخ إصدار اجلواز 2019/4/24 
وصادر من فرع هجرة الالذقية وتاريخ انتهاء 
الصالحيــة هــو 2025/4/23 ويحمل الرقم 
الوطني )77000-2000-62(، فمن يعثر عليه 

يسلمه الى اجلهات املعنية مع التقدير...

اخلميس 28 نيسان 2022 العدد )4888(

Thu. 28 Apr. 2022 issue )4888(

جمهورية العراق
محافظة كربالء املقدسة

قسم العقود العامة
العدد/ ب- 425
التاريخ/ 2022/4/21

إعالن مناقصة إنشائية رقم )6(/ ضمن خطة تنمية األقاليم لعام 2021 املستمرة بتبويب )5 7 1 250(
تعلن محافظة كربالء املقدسة ألول مرة عن إجراء مناقصة عامة ملشروع

)بناء مدرسة 18 صفا على القطعة املرقمة )1-19688( مقاطعة 21 حيدرية– حي العسكري(

وفق املواصفات الفنية وجداول الكميات املبينة )باللغة العربية( واخملططات ضمن الوثيقة القياســية للمشروع املذكور آنفا والتي ميكن احلصول عليها بعد تقدمي طلب 
حتريري الى قسم العقود العامة في احملافظة/ وحدة بيع التنادر مقابل مبلغ )150،000( مائة وخمسون الف دينار غير قابل للرد يدفع لدى قسم الشؤون املالية في احملافظة، 
فعلى الراغبني من املقاولني والشركات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة تصنيف )إنشائية/ ثامنة( تقدمي اعطيتهم املستوفية للوثيقة القياسية للمشروع آنفا الى 
سكرتير اللجنة املركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني من بناية قسم العقود العامة في احملافظة مرافقة معها التأمينات األولية املذكورة ضمن شروط املناقصة ادناه 
مع وصل الشراء )باسم مقدم العطاء( النسخة االصلية مع املستمسكات األخرى املطلوبة واملبينة في الوثيقة القياسية للمشروع آنفا. وأن آخر موعد لتقدمي وتسليم 
االعطية )موعد الغلق( هو الســاعة الثانية عشــرة ظهرا يوم )الثالثاء( املصادف 2022/5/10 وســترفض أي عطاء متأخر عن موعد الغلق وسيتم فتح االعطية بحضور 

مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في املوعد آنفا.
شروط املناقصة/

1. تقدم التأمينات األولية بنسبة ال تقل عن )1%( من مبلغ الكلفة التخمينية املذكورة في أدناه ومببلغ قدره )11،971،400( أحد عشر مليونا وتسعمائة وواحد وسبعون الفا 
واربعمائة دينار عراقي على شــكل صك مصدق معنون الى محافظة كربالء املقدســة/ بنك امانات املشاريع او خطاب ضمان معنون الى محافظة كربالء/ قسم الشؤون 
املالية ملدة )120 يوما( من تاريخ غلق املناقصة )وبالعملة احمللية وباسم مقدم العطاء )بالنسبة للمقاولني( او املدير املفوض او احد املؤسسني )بالنسبة للشركات حصرا( 

وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة.
2. يتم تقدمي العطاء من قبل املقاول نفسه او وكيله اخملول واملصدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل وبعكسه لن يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار.

3. مدة نفاذية العطاء املقدم )90( تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة
4. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن في الصحف.

5. على املقاولني والشركات تقدمي )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرئب 2022 وشهادة تأسيس الشركة واالعمال املماثلة والسيولة النقدية وحسب 
ما مذكور في الوثيقة القياسية للمشروع آنفا( وال يوجد افضلية ملقدمي العطاءات احملليني.

6. في حال تأخر الصرف وعدم منح )املقاول( السلفة فال يحق له ان يطالب بأي تعويضات وعليه االستمرار بتنفيذ املشروع اعتمادا على كفاءته املالية التي قدمها ابتداًء 
عند اإلحالة وتستمر مطالبته ملستحقاته اصوليا من دون اإلخالل مبضمون املادة )62/ط( من شروط املقاولة العمال الهندسة املدنية.

7. ال يتم منح املقاول او الشركة سلفة تشغيلية.
امللحوظات: 

1. مدة املشروع )420( اربعمائة وعشرون يوما.
2. الكلفة التخمينية )1،197،140،000( واحد مليار ومائة وسبعة وتسعون مليونا ومائة واربعون الف دينار.

3. احملافظة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات
4. على جميع الشركات واملقاولني تكوين األسعار في جدول الكميات رقما وكتابة وبشكل واضح وان يكون خاليا من احلك والشطب

5. املشــروع يتضمن عبارة عن )اعمال احلفريات الترابية والدفن باحلصى واللبخ واالسس الكونكريتية واعمال بناء بالطابوق وصب السقوف واجلسور الكونكريتية واعمال 
التسطيح واإلنهاءات باحلصى واللبخ باالســمنت والتطبيق بالكاشي لألرضيات واالعمال الصحية والكهربائية واعمال التأثيث )وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول 

الكميات املرافقة.
6. حتديد رقم صندوق البريد ملقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة.

7. موعد انعقاد املؤمتر يوم )اخلميس( املصادف 2022/4/28 الســاعة )الثانية عشــرة ظهرا( في قســم العقود العامة ملناقشــة آراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقدمي 
عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع أعاله.

)/http://www.karbala.gov.iq( :8. مت نشر اإلعالن آنفا على موقع احملافظة على االنترنيت
@okoodkerbala2008( 9. بإمكان مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية إرسال األسئلة عبر عنوان البريد اإللكتروني لقسم العقود العامة
gmail.com( لإلجابة على استفســاراتكم من الساعة الثامنة صباحا والى الساعة الثانية عشرة ظهرا وحسب ما مبني في ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة للمشروع 

آنفا.
10. العناوين املشار اليها آنفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقدمي العطاء إلكترونيا.

املهندس
نصيف جاسم اخلطابي
محافظ كربالء املقدسة



اقتصاد6

الصباح الجديد ـ متابعة:

النفط  تســويق  شركة  أعلنت 
“ ســومو”، امــس األربعــاء، أن 
الشــركات النفطيــة الهندية 
والصينية كانت األكثر عددا في 
شراء نفط البالد، خالل شهر اذار 

املاضي.
إحصائية  في  “ســومو”  وذكرت 
نشرتها على موقعها الرسمي ، 
أن “الشركات الهندية والصينية 
بني  مــن  عــدداً  األكثر  كانــت 
في  األخرى  العاملية  الشــركات 
شــراء النفط العراقي وبواقع 8 
منهما من  واحدة  لكل  شركات 
أصل 34 شــركة قامت بشــراء 

النفط خالل شهر اذار”.
وأضافت أن “الشــركات الكورية 
اجلنوبيــة جــاءت ثانيــا بعدد 4 
شركات ومن ثم جاءت الشركات 
االمريكية واليونانية والروســية 
بواقع شركتني لكل منهما، فيما 
الشــركات  البقية على  توزعت 
االسبانية والبريطانية والتركية 
 ) و)الهولندية-البريطانيــة 
واملاليزية  والكويتية  وااليطالية 
واليابانية وبواقع شــركة واحدة 

لكل منهما”.
وأشارت سومو الى انها “تعتمد 
العراقي على  للنفط  بيعها  في 
املعايير الرئيســية للتعاقد مع 
العاملية  النفطيــة  الشــركات 
املستقلة  واملتوســطة  الكبرى 
واحلكوميــة املتكاملة عموديا”، 
الشركات  “ابرز  ان  الى  مشــيرة 
العامليــة التي اشــترت النفط 
بهارات  شــركة  هــي  العراقي 
الكورية  وهيونــداي  الهنديــة 
وشــيفرون االمريكيــة وشــل 

وايني  البريطانيــة  الهولنديــة 
االيطالية، وبي بي البريطانية”.

وكان رجــح بعــض املؤشــرات 
اســتفادة  امكانية  االقتصادية 
الفورية  مبيعاتهــا  مــن  البالد 
السعودية  بعد قيام  الصني  الى 
برفــع اســعار خاماتهــا الــى 

الكبير،  االســيوي  املســتهلك 
وهــو امر قد يقلــل اخملاوف على 
العراقيــة  الصــادرات  مصيــر 
الهند  “استياء”  عقب  النفطية 
من ارتفاع اســعار اخلام العراقي 
النفط  مزاحمة  الــى  باالضافة 
الروسي للنفط العراقي وعرضه 

والصني”  “الهند  العــراق  لزبائن 
بخصومات سعرية كبيرة.

وارداتها  النعاش  الصني  وتخطو 
من النفط اخلام، اال انها مازالت 
في طــور اخلطر بفعل تفشــي 
كورونــا، حيث مازالــت الواردات 
النفطية للصني اقل من شــهر 

كانون الثاني.
تعد  التــي  الصني  واســتوردت 
العالم  أكبر مستورد للخام في 
10.88 مليون برميــل يومًيا في 
آذار، ارتفاًعــا من أدنى مســتوى 
في أربعة أشهر عند 9.51 مليون 
برميل يومًيا في شباط، لكنه ال 

يزال أقل بكثير من 11.54 مليون 
برميل يومًيا في كانون الثاني.

ويبــدو ان قفــزة االســتيرادات 
الشــهر املاضي، جاءت بســبب 
زيــادة الطلب من املصافي حيث 
مت رفــع قيود التلوث بعد األلعاب 
األوملبية الشــتوية في بكني في 
شــباط، ومع زيادة الطلب على 
الوقود بعد عطلة رأس الســنة 

القمرية اجلديدة.
الصني  ذلــك، خفضــت  ومــع 
فــي  التصديــر  حصــص 
 ،2022 لعام  األول  تخصيصهــا 
13 مليون طن،  إلى  بنسبة 56٪ 
كجزء من اجلهود املبذولة خلفض 
التلوث وضمان اإلمدادات احمللية.

ومــن املرجــح أن يكــون قــرار 
اململكة العربية السعودية برفع 
للشحنات  الرسمي  البيع  سعر 
أيار إلى  التي يتم حتميلها فــي 
آسيا إلى عالوة قياسية مقارنة 
باملؤشــر اإلقليمي عمــان / دبي 
مبثابــة عائــق إضافي لــواردات 
املصافي  بعض  مما جعل  الصني، 
الصينيــة تطلب كميــات أقل 
في أيــار من الســعودية، حيث 
البيــع  عمليــات  ستشــجع 
القياسية  السعودية  الرسمية 
لشهر ايار شــركات التكرير في 
آســيا على أخذ أقــل قدر ممكن 
من النفط الســعودي والسعي 
لشراء بدائل في السوق الفورية.

الصينية  املصافي  تســعى  قد 
للحصــول على مزيــد من خام 
الشــرق األوســط من البائعني 
الفوريني مثل العراق وســلطنة 
عمان ، لكن ميكنها أيًضا الشراء 
مــن الواليــات املتحــدة وغرب 
إفريقيــا ألن الفــروق جتعل هذه 

الدرجات أكثر تنافسية.

الشركات الهندية والصينية تستحوذ 
على الحصة األكبر من صادرات البالد النفطية 

بواقع 8 شركات لكل واحدة منهما 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن البنك املركزي العراقــي، امس االربعاء، 
ســحب إجازة شــركة توســط لبيع وشراء 

العمالت األجنبية خملالفتها التعليمات.
وقــال البنك ، إنــه “بالنظر خملالفة شــركة 
)التطــور( للتوســط لبيع وشــراء العمالت 
األجنبيــة ألحــكام تعليمــات تنظيم عمل 
شركات التوسط وشــراء العمالت األجنبية، 

فقد تقرر سحب إجازة الشركة”.
وأضاف: “تقرر أيضــاً مصادرة خطاب الضمان 
من مصرف نور العراق اإلســالمي لالستثمار 
والتمويــل مببلغ 50 مليــون دينار لصالح هذا 
وزارة التجارة بـ”إلغاء شهادة  البنك”، مطالباً 
إلى  إضافة  للشــركة  املمنوحة  التأســيس 
شطب اسم الشــركة من السجالت وتزويد 

البنك املركزي بكتاب التصفية املصدق”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت أسعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينار العراقي ، امــس االربعاء، في البورصة 
اقليم  وفــي  بغداد،  بالعاصمــة  الرئيســية 

كردستان.
وقــال مصدر صحفــي ، إن بورصــة الكفاح 
واحلارثيــة املركزية في بغداد، ســجلتا صباح 
اليوم 147500 دينار عراقــي مقابل 100 دوالر 

أمريكي.
فيما سجلت األسعار ليوم أمس األول الثالثاء 
147375 ديناراً عراقياً مقابل 100 دوالر أمريكي.

وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشراء 
استقرت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار 
عراقــي لكل 100 دوالر امريكــي، بينما بلغت 
أســعار الشراء 147000 دينار عراقي لكل 100 

دوالر امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كردســتان، فقد 
شــهدت اســعار الدوالر ارتفاعا ايضا، حيث 
بلغ ســعر البيع 147600 دينار لكل 100 دوالر 
امريكي، وبلغ سعر الشراء 147400 دينار لكل 

100 دوالر امريكي.

البنك المركزي يسحب 
إجازة شركة توسط مالي 

لمخالفتها التعليمات

ارتفاع أسعار صرف 
الدوالر في بغداد 
وإقليم كردستان
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شركة غاز الشمال ش.ع
إعالن املناقصة املرقمة )14-2022( اإلعالن األول

جتهيز )حفارة حجم كبير )زجنيل((
طلبية الشراء املرقمة 2022/253

ضمن تخصيصات املوازنة الرأسمالية لسنة/ 2021
تبويب املشروع ح/ 113

تعلن شــركة غاز الشمال )شــركة عامة( عن املناقصة العامة واخلاصة 
بتجهيــز )حفارة حجم كبير زجنيل( وبعدد )1/ واحد( وحســب الشــروط 
واملواصفــات املذكورة في اصل الطلب، فعلى الشــركات التي تتوفر فيها 
شروط املشاركة مراجعة أمانة الصندوق في الشركة الكائنة على طريق 
كركوك- بيجي للحصول على الشــروط واملواصفات مطبوعة على قرص 
)CD( لقاء مبلغ قدره )250000( فقط مائتان وخمســون الف دينار عراقي 
غير قابل للرد. وســيتم عقد اجتماع للجنة فتح العروض في اليوم التالي 
لتاريخ الغلق في الساعة )الواحدة ظهرا( وبحضور ممثلي أصحاب العروض 
ويســقط حق املتخلف من احلضور فــي االعتراض بقــرار اللجنة وتقدم 
العطاءات في صندوق العطاءات املوجود في اســتعالمات الشــركة علما 
ان تاريخ غلق املناقصة لغاية الســاعة )الثانية عشــرة ظهرا( من الدوام 
الرسمي ليوم )االثنني( املوافق 2022/6/6 وإذا صادف عطلة رسمية فيؤجل 
الى اليوم الذي يليه ويتحمل من حتال عليه املناقصة دفع اجور اإلعالن علما 
بأن الكلفة التخمينية تقدر مببلغ )450،000،000( فقط اربعمائة وخمسني 
مليون دينار عراقي وســيتم  عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات 
مقدمي العطاءات في الساعة العاشرة من يوم )الثالثاء( املوافق 2022/5/24 

وبحضور اخملتصني وذلك في استعالمات شركتنا.
معاون املدير العام

مالحظة/
.WEBSITE:www.ngc.oil.gov.iq 1 - ميكنكم االطالع على موقع شركتنا

 على مواقع التواصل االجتماعي
2 - ميكنكم في أثناء مراجعة شركتنا االطالع على املواصفات والتفاصيل 

موقعيا.

م/ مناقصة رقم )2022/7(
إعالن رقم )2022/73(

)للمرة األولى(
1- يســر الشــركة العامة لتجارة املواد الغذائية اإلعالن ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ملناقصة حتميل وتفريغ املواد الغذائية في )مركز مبيعات 

الصدر ومجمع مخازن كسرة وعطش(
2- تتوفر لدى )الشركة أعاله( التخصيصات املالية ضمن املوازنة االحتادية وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ اخلدمات )حتميل وتفريغ املواد الغذائية كما مبني في الشروط اخلاصة(

3- بإمكان مقدمي العطاءات الراغبني في شــراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى مدير القسم القانوني/ الطابق الثاني/ الشركة العامة لتجارة املواد الغذائية/ 
املنصور- شــارع النقابات- مجاور وزارة الكهرباء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املســتردة البالغة )600,000( ستمائة الف دينار بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في احلصول على املزيد 

من املعلومات على العنوان املبني أعاله.
4- تسليم العطاءات الى العنوان اآلتي )صندوق العطاءات الكائن في الطابق األرضي- االستعالمات( قبل الساعة )12( الثانية عشرة ظهرا بتوقيت بغداد ليوم )االحد( املصادف 2022/5/22 
وســوف ترفض العطاءات املتأخرة وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور الى مكتب رئيس جلنة الفتح في يوم )االحد( املصادف 2022/5/22 )بعد 
الســاعة 12 الثانية عشــرة ظهرا( يجب ان تتضمن العطاءات ضمان العطاء خطاب ضمان او صك  مصدق صادر من مصرف معتمد من البنك املركزي( مببلغ )30,000,000( ثالثني مليون 

دينار عراقي كتأمينات أولية نافذ ملدة العطاء البالغة )90( تسعني يوما من تاريخ غلق املناقصة.

أسعار الكلفة التخمينية

املهندسة
ملى هاشم حسني
املدير العام وكالة

ترفق الوثائق التالية:
1- وثائق العطاء مع شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه.

2- كتاب عدم املمانعة لالشتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ لعام 2022.
3- هوية غرفة التجارة ووثائق الشركة في حال تقدمي العطاء من قبل شركة

4- الكفاءة املالية للمناقصني وذلك من خالل حتديد رأس املال والسيولة النقدية املعتمدة لهم مع تأييد اجلهة اخملتصة
5- االعمال املماثلة املنجزة خالل السنوات العشر السابقة مؤيدة من اجلهات التعاقدية

Address:Republic of lraq-baghdad-AlMansoor-                                                                                                               العنوان: جمهورية العراق- بغداد- املنصور-شارع النقابات
Wed site:www.iraqsfsc.orq
Email:foodstuff1@iraqsfsc.orq
Email:foodstuff2@iraqsfsc.orq
Email:foodstuff3@iraqsfsc.orq
Email:foodstuff4@iraqsfsc.orq
Generalfood staff@yahoo.com

جمهورية العراق/ وزارة التجارة
الشركة العامة لتجارة املواد الغذائية

الى/ كافة الراغبني في االشتراك

العدد/ 7146
التاريخ/ 2022/4/25
رقم التبويب حـ/3342

فقدان وصل
املرقــم 1605154 في  الوصــل  فقــد 
2017/1/29 الــذي يحتــوي على مبلغ 
مقداره 1170000 مليون ومائة وسبعون 
الف دينار الصادر من مديرية بلدية سوق 
الشــيوخ العائد للســيد علي حمادي 
حنظل فمن يعثر عليه تســليمه الى 

جهة اإلصدار...

فقدان هوية
من  الصادرة  الهوية  فقدت 
وزارة التجارة/ باسم )جاسم 
يعثر  فمن  طلــب(،  محمد 
عليها تسليمها ملصدرها.. 

أجور التفريغ والتوظيب 
داخل اخملازن

أجور التحميل والتوظيب 
على ظهر واسطة النقل

أجور التوظيب داخل اخملازن 
او عزل املواد او فتح االكياس

أجور الوزن واكمال 
مبلغ التنظيف املقطوع استئناف البضائع وأوزانهاالوزن

شهريا

كيس زنة 5 كغم فما فوقمجانامجانا)200( مئتا دينار)200( مئتا دينار

)400,000( اربعمائة الف 
دينار ال غيرها مجانامجانا)190( مائة وتسعون دينارا)190( مائة وتسعون دينارا

صندوق او كارتون او برميل 
او صفيحة زنة 3 كغم 

فما فوق

اجملموع/ 780 سبعمائة وثمانون دينارا ال غيرها
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تشكيل

إصداراصدارات

علوان السلمان

فــي نظرية أرســطو عن احملــاكاة التي 
وضعها في كتابه »فن الشعر«، يعتبر أن 
الشعر والرسم ينطلقان في تشابههما 

من محاكاة الطبيعة والواقع.
أما ســيمونديس اإلغريقــي فيؤكد بأن 
والشــعر صورة  الرسم شــعر صامت 
ناطقــة… وبقيــت العالقــة تفاعلية – 
مبعادلته  هــوراس  جاء  حتــى  تكاملية 
احلاســمة “الشــعر تصوير” طاملا بقي 
الشــاعر يعمل بحدس الرسام وألوانه.. 
والرســام يســتلهم نبوءة الشاعر وهو 
يحشد رؤاه انعكاســا صوريا ملا يعتريه 

من قلق الكشف..
الفني  الصــوري  التشــكيل  وبتأمــل 
واستنطاقه عند التشكيلية)خلود بناي 
البصري( جند انه يتكــون من مجموعة 
من العناصرتأتي في مقدمتها اخلطوط 
والظالل و الشــكل احلركــي التجريدي 
واللوني بحركته الكاشفة عن عالقاتها 
التي  الفنية  العناصــر  التفاعلية مــع 

تشــكله..كاخلطوط املشــكلة مجال 
وهي  الفنيــة  العمليــة  فــي  احلركة 
مترابطة مع اللون وتدرجاته اخلالقه لها 
واملستفزة للذات اجلمعي االخر من اجل 
اســتنطاق ما خلفها..اذ ان)اثر اللوحة 
مدهــش مثل الدهشــة التــي تثيرها 
االلــوان( على حد تعبيــر »فيو لوك« .. 
فتكشف عن رؤية فنية مقترنة باحلياة 
ومبا هو يومي يكشف عن اقترابه املنتجة 
مــن متذوقيها من خالل قــراءة العمل 
تطمح  ..كونهــا  وتشــكيالته  الفني 
الســتعارة انظمــة تشــكيلية حتمل 
مضامينها الســياقية تداعيات الذات  
التي يكشف عنها اللون احململ بحركة 
تلقائيــة مقترنة باخلطــوط الصاعدة 
والهابطة واملتوازية املفعمة باملشــاعر 
بالتأمل..اضافة  املسكونة  واالنفعاالت 
الى انه يكشــف عــن العمق والتوهج 
الضوئي في العمــل الفني عبر صوره 
التشــكيلية التي هي عبــارة عن رموز 

بصرية حتمل دالالت ومعان..
الفنانــة فــي لوحاتها تلجــأ الى بناء 
االشــكال اللونية وتوزيعهــا بطريقة 

متجاوزة للمالوف مما اضفى عليها متيزا 
التي  التجريدية   الفنية  بخصوصيتها 
فنية متثلت في)الفكرة  ترتبط بسمات 
والتعبيــر وجتريــد الصورة مــع تعدد 
مراكــز الفعــل واحلركة..( مما اســهم 
في بناء فضاء فني تشــكيلي..يحطم 
هيمنــة العناصــر اللونيــة على ذهن 

املستهلك)املشاهد(..
اما فــي لوحاتها الوهميــة التي تلجأ 
الفنانة من خاللهــا الى النزوع لاليحاء 
النفســي الذاتي.. حيث تعتمد تصوير 
فعل احلركــة ال احلركة نفســها.. من 
خالل مــا ينتجــه اخلط واللــون الذي 
والداللة.. احلركــة  يكشــف عن فعل 

وهي تتجاوز عناصر التشكيل املتمثلة 
في:اخلط الذي يضفي احساسا باحلركة 
عن  الكاشف  اللون  واالنسياب...وهناك 
دواخل الذات..والضوء والظل الكاشفان 
عن تقانة التضاد احملققة للصراع والتاثر 

الدرامي في نفس املتلقي)املشاهد(..
ما نســتخلصه إجماال هــو أن األنثى 
هذه  فــي  وواقعها  لذاتهــا  الواعيــة 
اللوحات الفنية تســعى جاهدة إلثبات 

هويتها و تصارع ألجل إنســانيتها تارة 
عن طريق احللم و تــارة أخرى عن طريق 
التمرد و هذا ما جنده واضحا في جتربتها 
للتطــورات  املســايرة  التشــكيلية.. 
احلضارية االمر الذي ادى الى تغير الرؤية 
للوحة الصوريــة واملنجز االبداعي ومن 
ثم ظهور امناط فنية  حملت بني طياتها 
ومضامني  فكرية  اجتاهات  وتشكيالنها 
تليق مبعطيات العصر..وهي تعتمد في 
بعض لوحاتها املدرســة التي جتســد 
الواقع بكل ما فيــه دون تعيير. .وهناك 
االنطباعية التــي قضت على اخلطوط 
مشــكلة  اللوحة  عناصر  فتداخلــت 
وحدة موضوعية.. مع استخدام الضوء 
الى  تاثيرات..اضافة  مــن  يخلقــه  وما 
املنتج  تعبر عــن حالة  التي  التعبيرية 
اما  الكونية..  املوجودات  الشعورية جتاه 
تعتمد  فانها  التجريديــة  لوحاتها  في 
ومناذج  أشــكال  األداءعلى  يعتمدفــي 
مجردة تنأى عن مشــابهة املرئيات في 

صورتها  الطبيعية والواقعية.

صــدر حديًثــا عن مركــز ـ دراســات ثقافات 
املتوسط - ميســك كتاب بعنوان »الَعلَِويُّون«، 
اخلوف واملقاومة.. كيف بنى الَعلَِويُّون ُهِويَّتهم 
الباحث  تأليف  اجلََماِعيَّة في ســورية؟« مــن 
النرويجــي املتخصــص باجلغرافيا البشــرية 
تورشــتني شــيوتز وورن والذي كان ذهب إلى 
ســورية في عام 2002، وتابع زياراته لها حتى 
2009، ومن ترجمة الصحافي الســوري ماهر 
اجلنيــدي. وهذه هي الطبعــة الثانية للكتاب 
بعــد صدوره في طبعة محدودة عام 2018 عن 

دار ميسلون للنشر في تركيا.
جــاء الكتاب مبقدمــات ثالث، أولهــا للكاتب 
ياســني احلاج صالح، حيث يقول: »كان ينبغي 
أن يُترَجم هذا الكتاب إلى العربية قبل عشــر 

وريِّنْي.  سنوات، وأن يقرأه أكبر عدد من السُّ
أمــا املقدمة الثانيــة فهــي للمترجم ماهر 
اجلنيدي ويتحدث فيها عــن عالقته بالعلويني 

والطائفية وهذا الكتاب نفسه.
واملقدمــة الثالثة هي مقدمــة املؤلف والتي 
كتبها خصيًصا للطبعة العربية من الكتاب.

ة ظللُت أواجهها  ة قصَّ ومما جــاء فيها: كان ثمَّ

باستمرار: مزايا الَعلَِويِّنْي وهيمنتهم. فهمُت 
ة  ثــون، وأن تلك هي القصَّ ــْن كانوا يتحدَّ عمَّ
اخلارجية ألولئك الذين ينتمون إلى شــبكات 
ة واالقتصادية للنظام  ياســيَّ احملسوبية السِّ

ـنْي الذين  الَعلَِويِـّ والنُّخب. ومــع ذلك، فــإن 
احليَّة أو في  التقيُت بهم في قرى اجلبال السَّ
ضواحي دمشــق، لم يكونوا على اإلطالق في 
مثل هذه احلال، إذ كانوا يعيشــون في ظروف 
متواضعة، وليــس لهم على ما يبدو أيُّ تأثير 
أو دالَّة على ما َحَدَث في سورية، حالهم حال 
ثوا عن كونهم  غيرهم. فهم أنفســهم حتدَّ
مجرَّد ضحايا، مثلهــم مثل اجلميع. وعندما 
فتَّشــُت عن أدبيات تتناول الَعلَِويِّنْي عســى 
أن أتعرَّف على املزيــد عنهم، كان معظم ما 
عثــرُت عليه يتعلَّق بالطقــوس واملعتقدات 
ينيَّة فحسب، وكان يصعب االعتماد على  الدِّ
الكثير منها، بسبب حتيُّز َمْن َكَتَبَها الواضح 
وحتاملــه الصريح، وألنها كانــت، وعلى نحو 
ملحوظ، تشبه حديث األغلبيات املتفوِّقة عن 

األقلِّيَّات، في جميع أنحاء العالم. 
* تورشــتني شــيوتز وورن: باحــث نرويجــي 
متخصــص فــي اجلغرافيا البشــرية، درس 
أوســلو  في جامعة  االجتماعيــة  العلــوم 
املاجســتير في اجلغرافيا  ونال منها شهادة 
البشــرية. زار تورشتني سورية في عام 2002، 

وتابع زياراته لها حتى 2009.

صدر اجلزء الثامن والســبعون من )موســوعة 
العراق اجلديد( للسيد حسني الصدر، »أطياف 
وأوصــاف«، ضــّم معظم مقاالته املنشــورة 
على صفحته اخلاصة علــى منصة التواصل 
اإلجتماعــي )الفيس بوك( والصحف العراقية 

في شهر نيسان اجلاري. 
و«موســوعة العــراق اجلديد« تُعنى بالشــأن 
العراقــي وتســلط األضواء علــى جوانب من 

معاناة الشعب العراقي في مختلف اجملاالت .
ومن فصوله املهمة :

ـ الهدايا الفاخرة 

ـ اجلنون املنسي 
ـ البد من تصحيح املسار 

ـ الصحيفة املنسية 
ـ ال غنى عن املوعظة احلسنة 
ـ انهم يكشفون عن دونيتهم 

ـ اجلذور التاريخية للتخبط
ـ رفع األسعار هو االصرار على االضرار 

يطلب الكتاب عبر اإلتصال على الهواتف:
07837685252
07901892340

* املكتب االعالمي 
للسيد حسني الصدر

وداد ابراهيم

صدر عن دار الشــرق للنشــر والتوزيع 
كتــاب »احلالج« فــي 288 صفحة من 

القطع املتوسط.
واشعار  وموت  الكتاب حياة  يستعرض 
بأبي  احلالج )احلسني بن منصور املكنى 
عبد اهلل( ولد ســنة«244هـ« ونشأ في 
واسط وروي عن سبب تسميته ان اباه 
كان حالجــا، تتلمذ على يــده عدد من 
شــيوخ الصوفية الذين صحبهم في 
ذلك الوقت امثال: ســهل بن عبد اهلل 
التســترّي واجلنيد، وعمــرو بن عثمان 

املكي، وابي احلسني النوري.

االنعزال 
كانــت الصوفيــة جماعة متيــل الى 
االنعزال وترك امور الدنيا وعدم التدخل 
فــي شــؤونها اخملتلفــة، وهــو توجه 
والســلطة  السياســة  ألصحاب  راق 
فشجعوا عليه اال ان احلالج كان يبحث 
عن طريق وســط بني هذا وذاك، بني ما 
هو انســاني وما هو ســماوي، وبني ما 
هو مادي وما هو روحــي، وهنا توقف..! 
فكيف يحقق عزلته الروحية ويتوسط 
احلياة اليومية الصاخبة في االّن نفسه؟ 
فبدأ البحث عن تصوف ان جاز التعبير 
يحقق لإلنسان اتصاله بربه ودفاعه عن 
حقه فــي احلياة الكرمية، فهل كان هذا 

التوجه يرضي من حوله؟

من بغداد الى الهند
 بدأ احلــالج رحلته الصوفية فخرج الى 
مكة ورجع بعد ســنة الــى بغداد مع 
جماعة مــن الفقــراء الصوفية، ودعا 
النــاس الى الزهد والتصوف مت جتول في 
بالد شاســعة وصل فيهــا الى الهند، 
وحقق مــن اســفاره بعــض اهدافه 

اذ كان يبتغــي بــث دعــواه الصوفية 
وطريقتــه احلالجيــة وكان يبــث في 
مريديه الرغبة فــي احلرية ورفض قهر 
املتســلطني واصحاب اخلــراج وكانت 
السياســة  جرأته علــى فضح خبايا 
وتداعي احلياة االجتماعية والسياسية 
قد جمــع حوله الكثيريــن وألب عليه 
اصحاب السياسة. وقامت فئة للتقول 
والتأليب عليه شحذ القلوب والعقول 
ضده فحاولت التشــكيك في عقيدته 
اياه بالزندقــة واالحتيال، فقد  متهمة 
اشــاعوا فيما يقول ابن الندمي انه« كان 
رجال محتاال يتعاطى مذاهب الصوفية 
ويتحلى بألفاظهــم ويدعي كل علم، 
وانــه كان يعرف شــيئا مــن صناعة 
الكيميــا« وقد اســتثمر خصومه في 
دعواهم تلــك اقتناءه العقــار ببغداد 
وبناء دار بها فعــدوه متلونا، وكان ذلك 

في حدود الثالثمائة للهجرة.

قتله وحرقه

لكــن االمر لم يطل فقــد بدأ اصحاب 
الســلطان وموظفــو اخلــراج بإثــارة 
الشغب ضده وترأسهم في ذلك الوزير 
حامد بــن العباس في عهــد اخلليفة 
املقتدر ببغداد وقد حاول القبض عليه 
مرارا حتى قبــض عليه اخيرا »علي بن 
وادخله  االحواز  امير  الراســبي«  احمد 
بغداد وغالما له علــى جمل بحجة ان 
البينة قامت عنــده انه يدعي الربوبية 
ويقول باحللول. وكتب الوزير الى اخلليفة 
املقتــدر يســتأذنه  في قتله وارســل 
الفتاوى اليه فكتــب اخلليفة »اذا كان 
القضــاة قد افتوا بقتلــه واباحوا دمه 
فليضرب الف ســوط عندها امر الوزير 
صاحب الشــرطة بضربه الف ســوط 
وتقطيــع يديه ورجليه وحــز رقبته ثم 

احراق جثته.
 كان احلالج شــخصية جدلية تباينت 
جتاههــا املواقــف واآلراء واثــرت فــي 
محيطهــا تأثيــراً امتد الــى ما بعد 

رحيلها حتى ايامنا احلاضرة.

الضربة اللّونية عند التشكيلية »خلود بناي البصري«

لـ »تورشتين شيوتز وورن« *

ة في سوريا كيف بنى الَعَلِويُّون ُهِويَّتهم الَجَماِعيَّ

»أطياف وأوصاف ».. لـ »السيد حسين الصدر« *

الحسين بن منصور الحّلج

رؤية

منها جرى تســلمه منذ ســنني ويحق 
لنا ان نتســاءل هنا عن سر التهاون في 
صيانتها وعرضها طيلة املدة السابقة. 
يعود تاريخ اجنــاز االعمال املعروضة الى 
اربعينات وخمســينات وستينات القرن 

املاضــي ومنهــا لوحة كبيــرة للفنان 
1967 ومتثال  فائق حســن اجنزها عــام 
األمومة جلواد سليم، وهو متثال خشبي، 
كما تتواجــد أعمال تعود لــرواد الفن 
التشــكيلي العراقي منهم، عبد القادر 
الرســام وكاظم حيدر وجميل حمودي 
الشــيخلي  واســماعيل  الراوي  ونوري 
وحافظ الدروبي وشاكر حسن آل سعيد 
ونــوري مصطفى بهجــت وعبد الكرمي 
محمود وسعد الكعبي، وجميع االعمال 
تعرضت للســرقة والنهــب في احداث 

نيسان ٢٠٠٣ وما بعدها.
وفيما يشــدد فنانون زاروا املعرض على 
اهميته فانهم زادوا بالقول ان »الرواد هم 
الذين أسسوا الفن العراقي املعاصر، إذا 
فقدنا اعمالهم فقدنا التأسيس ودائما 
البناء من دون اســاس يهدم«، بحسب 

تعبيرهم.
ونحن نقول هنا، ان املسؤولية الوطنية 
قاعات  لفتح  احلاجــة  حتتم  واالخالقية 
فلتطوير  فنية جديــدة،  وصاالت عرض 
الذوق الفني لألجيال احلالية لم يعد االمر 
يكتفي مبجرد قاعة او قاعتني، الســيما 
ان االعمال املستعادة ال ميكن ان حتتويها 
قاعة واحــدة، كما ان من مســؤوليتنا 
ربط اجليل احلالي من شــبابنا باألجيال 
التي  الرائدة  العراقية  والثقافية  الفنية 
سبقتنا، في ســبيل ادامة نسغ احلياة 
االعتيادية التي تشكل الثقافة والتنوع 
االبداعــي قوامها واساســها، كما ان 
علينــا ان نخصص مجموعــات تتمتع 
ترميــم واحياء  باملهنيــة واحلرفية في 
اذ  املتواجد منها الذي جرى استرجاعه؛ 
ان األعمال التي ما زالت في اخملازن تنتظر 

الترميم والتهيئة، بحســب ما صرح به 
مدير عام دائرة الفنــون العامة التابعة 
لوزارة الثقافة الفنان التشــكيلي فاخر 
محمد لوكالة األنباء الفرنسية، مشيراً 
إلى أن جزءا منها تعرض إلى أضرار ناجتة 
عن »طريقة التخزين غير املثالية طيلة 
السنوات املاضية بعد استعادتها«، على 

حد وصفه.
نقــول، يجب ان يتمتع املســؤولون عن 
الثقافة والفن العراقي بالدراية الكافية 
ملتطلبــات التواصل مــع النتاج الفني 
التشــكيلي و »النحتــي«؛ وان ميتلكوا 
املرونــة املطلوبة للتكيــف مع الوقائع 
واالحــداث في ســبيل ايصــال االبداع 
العراقــي املنجــز في احلقبــة واحلقب 
املاضية الى شبابنا املعاصر كي تتواصل 
الوشــائج بني االجيال، فهذا تاريخ بلد 
في احملصلة، وان بأيدينا وتوجهاتنا نحن 
ال غيرنــا ان نحافظ عليــه ونرتقي به 
ونربطه باحلاضر او نهمله فيتالشى كل 
شيء؛ وعلى سبيل املثال وبرأيي لم يعد 
مقبــوال ان تتواجد قاعة واحدة معروفة 
لعــرض النتاجــات الفنيــة مثل قاعة 
جواد ســليم »قاعة كولبنكيان«، بل ان 
مكانها في ســاحة الطيــران مبنطقة 
الباب الشــرقي لــم يعد مقبــوال ازاء 
النشــاط التجاري الكبير التي تشهده 
تلك املنطقــة وحركة البيع والشــراء 
النشطة فيها، يجب ان تتعدد القاعات 
وتنتشــر في مناطق بغداد واحملافظات، 
ويلزم املســارعة بترميــم املتواجد من 
واعادة  والنحتية  التشكيلية  االبداعات 
عــرض بدائع الفــن العراقي اســوة مبا 

تفعله الدول املتحضرة لفنونها.

صادق االزرقي

في خبٍر صــدر عــن وزارة الثقافة، إنها 
افتتحت مؤخــرا معرضا جمــع أعمال 
فنانــني رواد في الرســم والنحت، كانت 
ُسرقت عام 2003 من أكبر املراكز الفنية 
في بغــداد الذي كان يضم آالف اللوحات 
التي مــازال مصير  النحتية  واالعمــال 
املســؤولني؛  أغلبها مجهوال، بحســب 
وفي تفصيــالت اخلبــر ان القاعة حتمل 
اســم أشــهر الفنانني العراقيني الرواد 
فائق حســن، وضمت نحــو مئة لوحة 
رســم وعمل نحتي جرت استعادتها من 
وسويســرا  وإيطاليا  املتحــدة  الواليات 

واألردن وقطر.
واملفارقة هنا ان مســؤولني صرحوا على 
هامــش املعرض ان اعماال فنية غيرها ما 
تزال تنتظر الترميــم في اخملازن؛ ومكمن 
الغرابــة هنا هــو هذا الوقــت الذي مير 
هباء من دون ان ترمم كي يتسنى لألجيال 
نتاجات  االطالع علــى  احلالية  الشــابة 
مبدعــي بلدهــم الســابقني، ملواصلة 
واملنحوتات،  التشــكيلي  االجناز  مسيرة 
التي عرف بها العــراق على مدى تاريخه 

وتواصلت على مر العصور.
واملفارقة االخرى، ان املعروض يقتصر على 
مئة عمل فني في حني ان املسؤولني عن 
العــرض يقولون ان »عــدد األعمال التي 
جرت اســتعادتها بعد عــام 2003، هي 
2300 عمل من أصل سبعة آالف ُسرقت«، 
بحسب قولهم، فماذا ميثل رقم املئة ازاء 
أكثر مــن الفي عمل الســيما ان كثيرا 

النتاج الفني العراقي ومسؤولية الحفاظ عليه

المفارقة هنا ان مسؤولين 
صرحوا على هامش المعرض 

ان اعماال فنية غيرها ما تزال 
تنتظر الترميم في المخازن؛ 

ومكمن الغرابة هنا هو هذا 
الوقت الذي يمر هباء من 
دون ان ترمم كي يتسنى 

لألجيال الشابة الحالية 
االطالع على نتاجات مبدعي 
بلدهم السابقين، لمواصلة 

مسيرة االنجاز التشكيلي 
والمنحوتات، التي عرف بها 

العراق على مدى تاريخه 
وتواصلت على مر العصور.



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
رئاسة جامعة املوصل

شعبة العقود احلكومية
العدد: 9950/68/9

التاريخ: 2022/4/27

Ministry of Higher Education
& Scientific Research
University of Mosul
NO:
Date:

جامعة املوصل
املوصل- العراق

University of Mosul
Mosul-lraq

E-Mail:contract@uomosul.edu.iq 

محكمة بداءة اجلبايش
العدد: 54/ب/2019

الى/ املدعى عليه
 علي كاظم عبد

م/ تبليغ
تقــرر تبليغــك بقــرار احلكم 
الغيابــي املرقــم 54/ب/2019 
واملــؤرخ 2021/12/17 الصــادر 
إبطــال  واملتضمــن  بحقــك 
قيد العقار املرقــم 49 احلمار– 
السراي املسجل باسم مورثك 
كاظــم عبد عبــد اهلل وإعادة 
تسجيله باســم/ بلدية احلمار 
وجملهوليــة محــل اقامتك في 
الوقت احلاضر لذا قررت احملكمة 
محليتني  بصحيفتني  تبليغك 

يوميتني.
القاضي
عبد اهلل صالح ناصر الناشي

محكمة بداءة سوق الشيوخ
العدد: 21/ب/2022

م/ إعالن
الــى/ املدعى عليــه/ فــاح بخيت علي 
منطقة  بغــداد/  محافظــة  الســاكن 
الصدريــن الشــعلة/ اجلوادين ســابقا/ 

مجهول محل االقامة حاليا
بناًء على الدعوى املقامة من قبل املدعي 
أمام هــذه احملكمة   ســعد عباس جعاز 
بالعدد 21/ب/2022  والــذي يطلب فيها 
بإلزامــك بتأديتك مبلغ وقدره خمســة 
عشــر مليون دينار عراقــي عن قيمة بيع 
املركبــة املرقمة 78706 بغــداد ولكونك 
مرحتا الى جهة مجهولة وحسب إشعار 
مختار محلة 450 في 24/ 2022/3 واملرفق 
بكتــاب محكمة بداءة ذات الساســل 
بالعدد 111 فــي 2022/3/24 وعليه قررت 
احملكمة  تبليغكم بواســطة صحيفتني 
املرافعة  محليتــني يوميتني في موعــد 
2020/5/15 الســاعة التاســعة صباحا  
وفــي حال عدم حضوركم او إرســال من 
املرافعة ستجرى  ينوب عنكم قانونا فإن 
بحقكم غيابا استنادا الحكام املادة 1/56 

من قانون املرافعات اجلزائية.
القاضي/ بسام فريد حسن

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة بداءة الناصرية
العدد: 314/ب/2022
التاريخ: 2022/4/27

إعالن
الــى املدعــى عليهمــا )املرتضى عبد 
الكرمي صبار ورند عبد الكرمي صبار ورانيا 
عبد الكــرمي صبار( بناًء علــى الدعوى 
البدائية املرقمة أعاه واملقامة من قبل 
املدعي )احمد فؤاد محسن( )بخصوص 
مبلــغ الديــن البالغ خمســة وثاثون 
مليون دينار عراقي كفــرق بني البدلني 
لقيمة العقــار 4/184 جزيرة( وجملهولية 
إعانا  تبليغكم  تقــرر  إقامتكم  محل 
بواســطة صحيفتــني محليتني على 
وفي   2022/5/24 املوافق  املرافعة  موعد 
حال عدم حضورك او إرســال من ينوب 
بحقك  املرافعة  قانونا ســتجرى  عنك 

غيابا وفق األصول.
مع التقدير...

القاضي
حسني عبد حامت

إعالن
الى: الشريكة 

 مروه ليث حميد
صندوق  الى  حضــورك  اقتضى 
ذي  فــرع  العراقــي  اإلســكان 
قــار الكائــن فــي الناصريــة/ 
ســومر/ شــارع االخاص/ قرب 
لتثبيت  وذلك  اجلــوازات  مديرية 
إقراركــم باملوافقــة على قيام 
رغد عبد  الســيدة  شــريكتك 
الســتار عبد اجلبار بالبناء على 
حصتها املشــاعة في القطعة 
مقاطعــة  املرقمــة2363/30 
قرض  تسليفه  لغرض  شامية- 
االســكان وخال مــدة أقصاها 
خمسة عشر يوما داخل العراق 
وشــهر خارج العــراق من تاريخ 
سوف  وبعكسه  االعان  نشــر 
االعتراض  يســقط حقكم في 

مستقبا..

جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد: 32026
التاريخ: 2022/4/27

))إعالن((

تعلن جلنة البيع وااليجــار عن إجراء املزايدة العلنية لتأجير العقارات العائدة الى )مديرية بلدية الناصرية( 
املدرجــة اوصافها ادناه وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، وملدة )30( 
يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعان في اجلريدة الرسمية، فعلى الراغبني باملشاركة مراجعة سكرتير 
اللجنة ومحاســب البلدية اعاه خال مدة االعان مستصحبني معهم التأمينات القانونية وقدرها %20 
من القيمة التقديرية مبوجب صك مصدق للمســتأجر وستجرى املزايدة باليوم االخير من مدة االعان في 
متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا في مبنى ديوان بلدية الناصرية شعبة الواردات وإذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رسمية فتمدد الى اليوم الذي يليه من أيام العمل الرسمي على ان يجلب املزايد ما يؤيد براءة ذمته 
من الضريبة لعام 2022 مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 

2% من مبلغ اإليجار.
م. ر. مهندسني/ محمد دخيل حسني
وكيل مدير بلدية الناصرية
رئيس جلنة البيع وااليجار

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 32
التاريخ: 2022/4/26

م/ إعالن ثاٍن/ نكول

عماً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، تعلن جلنة البيع واإليجار في 
مديريــة بلديات ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية اليجار األماك في بلدية )الرفاعي( وكما مبينة 
مواصفاتها ادناه عدد )2(، فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاسب البلدية خال مدة )15( 
يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعان لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن )20%( من 
قيمة التقديرية لكامل مدة االيجــار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء االعان في ديوان 
البلدية حسب الوقت احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور 

نشر االعان والداللية البالغة 2% وأي مصاريف اخرى.
م.ر. مهندسني
حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة االحتادية
محكمة جنح املدينة

العدد: 423/ج/2021
التاريخ: 2022/3/27

إعالن
الى/ املدان الهارب )سيف سردار صالح محمد الكتاني(

أصدرت هذه احملكمــة قرارها املرقم 423/ج/2021 فــي 2022/3/27 بحقك غيابيا قابا 
لاعتراض والتمييز والقاضي بحبســك ملدة ســتة اشهر اســتنادا الحكام املادة 240 
من قانون العقوبات رقم 111 لســنة 1969 لقيامــك بتاريخ احلادث املوافق 2019/5/14 
مبخالفة األوامر والتعليمات الصادرة مبوجب قانون الشــركات األمنية رقم 52 لســنة 
2017 مع احتســاب مدة توقيفك مــن 2019/5/14 ولغايــة 2019/5/15 تنزل من مدة 
محكوميتك كما قررت اصدار امر القبض بحقك وفق املادة املذكورة واالحتفاظ ملديرية 
شؤون الشركات األمنية وشركة نفط البصرة بحق مطالبتك بالتعويض بعد اكتساب 

هذا القرار الدرجة القطعية.
ولكونك هاربا قررت هذه احملكمة نشــر قرار احلكم الغيابي الصادر بحقك بصحيفتني 
محليتني ويعتبر تاريخ صدورهما هو تاريخ تبلغك به فإذا مرت ثاثة اشهر دون ان تقدم 
نفســك الى هذه احملكمة او الى أي مركز للشــرطة ودون ان تعــوض عليه خال املدة 
املذكورة اصبح باالدانة والعقوبات االصلية مبنزلة احلكم الوجاهي استنادا للمادة 243 

من قانون أصول احملاكمات اجلزائية.
القاضي
احمد جاسم محمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة بداءة الناصرية
العدد: 381/ب/2022
التاريخ: 2022/4/27

إعالن
الى املدعى عليه 

)فخرية فليح حسن(
اصدرت محكمة بداءة الناصرية بتاريخ 
2022/4/12 قرارهــا الغيابــي بحقــك 
والقاضي بإلزامك بتأديتك للمدعي ازهر 
خضير عبد الواحد مبلغ مقداره سبعة 
مايني دينار عراقي عن قيمة الكمبيالة 
املرقمة 15797 في 2018/5/28 الصادرة 

عن دائرة كاتب عدل الناصرية
وجملهوليــة محل اقامتك قــرر تبليغك 
بواسطة صحيفتني محليتني ولك حق 
خال  والتمييز  واالســتئناف  االعتراض 

املدة القانونية ووفق االصول.
القاضي
عزيز شنته اجلابري

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة بداءة الكوت

العدد/ 2974/ب/2021
التأريخ/ 2022/4/26

املوضوع/ إعالن بيع عقار باملزايدة
املدعي )الدائن(// 1- اباذر تقي يونس 2- رضوان صادق عزيز

املدعــى عليه )املديــن(// علي نعمه حســن وعبــاس نعمه 
حسن وناهده كاظم موســى وثامر وعامر وزهراء وزهراء أوالد 
تقي يونس وحيدر وحســنني ويونس ومحمد وسوزان وجيهان 
أوالد مزهر يونس وســميرة يونس حســن وفائق وفارس وطارق 
وصديقــه وعواطف وهنــدة أوالد عزيز حســني وجماعتهم 

ومديرية رعاية القاصرين إضافة لوظيفته
تنفيــذاً لقــرار احلكــم الصــادر من هــذه احملكمــة بالعدد 
)2974/ب/2021( واملتضمن اعان املزايدة إلزالة شــيوع العقار 
املرقم )260/3 الســراي( وتوزيع صافي الثمن بني الشركاء كا 
حسب ســهامه فقد تقرر االعان عن بيعه باملزايدة العلنية 
خال )15( يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشــر في صحيفتني 
محليتني، فعلــى الراغبني بالشــراء مراجعة هــذه احملكمة 
مســتصحبني معهم التأمينات القانونيــة البالغة 10% من 
القيمة التقديرية للعقار بصك معنــون الى )محكمة بداءة 
الكوت( وســوف جترى املزايدة في اليوم األخير الساعة الثانية 
عشــرة ظهراً وإذا صادف اليوم األخير عطلة رســمية فيعتبر 
اليوم الذي يليه من الدوام الرســمي موعدا للمزايدة ويتحمل 

من ترسو عليه املزايدة أجور اإلعان واملزايدة.
القاضي االول
محمد حران السراي

مواصفات العقار/
جنســه/ ملك صرف مســجل باعتبار 2016 سهم حسب ما 
مشــروح في صورة قيد العقار ويتكون من اثني عشــر محا 
مشيدا من الطابوق واالسمنت ومسقف بالشيلمان العكاده

املساحة:// 83 و 84 و1 م2
الشاغل:/ عبد الزهرة عودة واملدعى عليه اخلامس والسادس

القيمــة التقديريــة:/ 1,041,565,000 مليــار وواحد واربعون 
مليونا وخمسمائة وخمسة وستون الف دينار ارضا وبناًء

قيمة البناء// )25,000,000( مليون

 القيمة التقديرية )اإليجارمدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت
السنوي(

 3،100،000 ثالثة مالينيثالث سنواتمحل / سراي2414/2/1الرفاعي1
ومائة الف دينار

 1،010،000 مليون وعشرةثالث سنواتمحل / سراي2414/5/12الرفاعي2
آالف دينار/ نكول
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املالحظاتمدة االيجارااليجار السنوياملساحة م2رقم العقارنوع امللك وموقعهت

 أسواق جتارية رقم )88( ألول مرة في1-
اإلسكان الصناعي انشاء جديد

5700/7 
شامية

88
 2,500,000 مليونان300 م2

وخمسمائة الف دينار

 )15( سنة على ان
 يعاد التقدير كل

 خمس سنوات من
 تاريخ ابرام العقد
 استنادا للفقرة

ب/16 من القانون

 على املستأجر تنفيذ
 الكشف الفني املعد من
 قبل البلدية والذي مقداره
 126,091,000 مائة وستة

 وعشرون مليون وواحد
وتسعون الف دينار



جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ديالى االحتادية
محكمة بداءة خانقني

العدد/ 193/ب/2021
))إعالن((

تنفيــذا للحكــم الصادر مــن احملكمــة بالعدد 
193/ب/2021 بتاريــخ 2022/3/17 واملتضمن إزالة 
شيوع العقار املرقم )1168/6 م8 حاج قره( الواقعة 
في قضاء خانقني منطقة )حي رمضان( واملوصوف 
ادناه باملزايدة العلنية ملدة )30( ثالثون يوما اعتبارا 
من اليوم التالي للنشر في الصحف احمللية فعلى 
الراغبني بالشــراء مراجعة محكمة بداءة خانقني 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
10% مــن القيمة املقدرة البالغــة )46,875,000( 
ســتة واربعون مليــون دينار وثمامنائة وخمســة 
وســبعون الف دينــار ان لم يكن شــريكا واجور 
الداللية ورسوم التسجيل على املشتري وستجري 
املزايدة في اليــوم الثالثون من تاريخ النشــر في 
اجلريدة في ســاحة هذه احملكمة وفي متام الساعة 
الثانية عشــر ظهرا واذا صادف يوم املزايدة عطلة 

رسمية فيكون اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة
القاضي األول
خالد مولود غالم

االوصاف: رقم العقار: 1168/6 م8 حاج قره.
وصف العقار: دار سكنية مساحتها 255 م2 حتتوي 
على هــول وثالث غرف نوم ومطبخ وحمام ومرافق 
صحية خارجية مزودة باملــاء والكهرباء وارضيتها 

صب وسقف الدار عكادة ودرجة عمرانها رديئة

)إخطار(
من/ محكمة قوى االمن الداخلي/ 

املنطقة الثانية
الى/ املتهم الهارب )ش.م زهير خالد 

زيدان كوشان احلديثي(
الساكن/ مجهول االقامة

اقتضى حضــورك أمام هــذه احملكمة 
خالل مدة )30( يوما من تاريخ نشــره إذا 
كنــت داخل العــراق او خارجه لإلجابة 
عن اجلرمية املســندة اليك وفــق املادة 
)32( ق.ع.د املعــدل وبعكســه ســوف 
تتخذ اإلجراءات القانونية ضدك وتطبق 
بحقك احكام املادة )69( ق.أ.د املتضمنة 

ما يلي:
1- احلكــم عليــك بالعقوبــة املقررة 

جلرميتك
2- إعطاء املوظفني العموميني صالحية 

إلقاء القبض عليك أينما وجدت
3- إلــزام املواطنني باإلخبــار عن محل 

اختفائك
4- حجز أموالك املنقولة وغير املنقولة.
لواء الشرطة احلقوقي
سعد عبيد علي
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي
املنطقة الثانية

مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط
محكمة األحوال الشخصية في 

الكوت
العدد: 1398/ش/20252
عليه/ عصــام عباس  املدعــى  الى 

مبارك
أقامت املدعية )زهراء جبار عبداهلل( 
التي تطلب  أعــاله  املرقمة  الدعوى 
واحلكم  للمرافعــة  دعوتــك  فيها 
وجملهولية  ومستمرة  ماضية  بنفقة 
محل إقامتك وحسب إشعار محلة 
214 واملرفق بكتاب مركز الشــرطة 
بالعــدد 924 فــي 2022/3/27 تقرر 
صحيفتــني  بواســطة  تبليغــك 
يوميتــني  رســميتني  محليتــني 
للحضور أمام هــذه احملكمة بتاريخ 
2022/5/9 الساعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضورك او من ينوب عنك 
املرافعة بحقك  قانونا ســوف جترى 

غيابا وحسب األصول.
القاضي
عمار جبار ساجت مكوطر

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنايات واسط/ الهيأة الثانية

رقم الدعوى: 211/ج/2022
التاريخ: 2022/4/24

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية
م/ إعالن

الى املتهم الهارب/ أنور هشام محمد امني/ 
اســم والدته/ بشرى ياســر نعيس/ تولد/ 

1990
الى املتهــم الهارب/ حازم هشــام محمد 
امني/ اســم والدته/ بشــرى ياسر نعيس/ 

تولد/ 2001
بالنظر جملهولية محل إقامتكما في الوقت 
احلاضــر ولكونكما متهمــني في القضية 
اعاله وفق أحكام املادة 444/رابعا وخامســا 
مــن قانون العقوبات فقــد تقرر تبليغكما 
باالعــالن بصحيفتني محليتــني للحضور 
أمام هذه احملكمة في 2022/6/29 وفي حال 
عدم حضورك ســوف جترى احملاكمة بحقك 

غيابا وحسب االصول.
القاضي
عبد االمير سلمان النعيمي

رئيس محكمة جنايات واسط 
الهيأة الثانية

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 31
التاريخ: 2022/4/26

م/ إعالن أول

عمــالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعــدل، تعلن جلنة البيع 
واإليجار في مديرية بلديات ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية إليجار أمالك بلدية )النصر( 
وكما مبينة مواصفاتها ادناه عدد )30(، فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاسب 
البلدية خالل مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية 
بنســبة ال تقل عن )20%( من القيمة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم 
التالــي من مدة انتهاء االعالن في ديوان البلدية حســب املوعــد احملدد مع جلب هوية 
االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر االعالن والداللية البالغة %2 

وأي مصاريف اخرى.
م. ر. مهندسني
حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

جمهورية العراق/ مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف ديالى االحتادية

محكمة بداءة خانقني
العدد/ 193/ب/2021
التاريخ/ 2022/4/26

م/ إعالن
تنفيــذا للحكم الصــادر من احملكمــة بالعدد 
واملتضمــن   2022/3/17 بتاريــخ  193/ب/2021 
إزالة شــيوع العقــار املرقــم )1168/6 م8 حاج 
قــره( الواقعة في قضاء خانقــني )حي رمضان( 
واملوصــوف ادناه باملزايدة العلنية ملدة )30( ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشر في الصحف 
احمللية فعلى الراغبني بالشراء مراجعة محكمة 
التأمينات  خانقني مســتصحبني معهم  بداءة 
القانونيــة البالغــة 10% من القيمــة املقدرة 
البالغة )46,875,000( ستة واربعون مليون دينار 
وثمامنائة وخمسة وسبعون الف دينار ان لم يكن 
شريكا واجور الداللية ورســوم التسجيل على 
املشتري وســتجري املزايدة في اليوم )30( ثالثون 
مــن تاريخ النشــر في اجلريدة في ســاحة هذه 
احملكمة وفي متام الســاعة الثانية عشرة ظهرا 
واذا صــادف يوم املزايدة عطلة رســمية فيكون 

اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة
القاضي األول/ خالد مولود غالم

االوصــاف: رقم العقــار )1168/6 م8 حاج قره( – 
وصف العقار: دار ســكنية مســاحتها 255 م2 
حتتوي على هول وثالث غرف نوم ومطبخ وحمام 
ومرافق صحية خارجية مــزودة باملاء والكهرباء 
وارضيتهــا صب وســقف الدار عــكادة ودرجة 

عمرانها رديئة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة الكوت
العدد: 1167/ب/2022
التاريخ: 2022/4/27

الى املدعى عليه/ حسني صالح عبيد
أقــام املدعــي )ايــاد كاطع شــاطي( 
الدعوى البدائية املرقمة 1167/ب/2022 
ويطالبــك فيها بتســديد مبلغ قدره 
ثمانيــة عشــر مليــون دينــار عراقي 
إقامتكم حســب  وجملهوليــة محــل 
كتاب مركز شــرطة النعمانية بالعدد 
3959 فــي 2022/4/14 وإشــعار مختار 
قرية اجلبورية الشــرقية في النعمانية 
)ســعيد حســني زغير( تقرر تبليغكم 
بصحيفتني محليتني في موعد املرافعة 
املصادف 2022/5/9 الســاعة التاسعة 
صباحا وفي حال عــدم حضورك او من 
ينوب عنك قانونا ســوف جترى املرافعة 

بحقكم غيابا وفق القانون.
القاضي
حيدر شعيوط سدخان

مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في 

تكريت
العدد: 269/ش/2022
التاريخ: 2022/4/21

إعالن
الى املدعى عليه/ عثمان يونس حافظ

بتاريــخ 2022/4/21 أصــدرت محكمة 
األحــوال الشــخصية فــي تكريــت 
)بالتفريق  يقضي  غيابيا  حكما  بحقك 
القضائي بني املدعية شــيماء شــاكر 
محمــود وزوجها املدعــى عليه عثمان 

يونس حافظ(
تبليغك بصحيفتني محليتني  تقرر  لذا 
وفي حال عدم حضورك الى هذه احملكمة 
او إرسال من ينوب عنك قانونا لالعتراض 
والتمييز خالل مدة أقصاها ثالثون يوما 
من تاريخ النشر في الصحف يعتبر قرار 
احلكــم بحقك نافذا ومكتســبا درجة 

البتات.
القاضي
خير اهلل خليل كلش

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنايات واسط/ الهيأة 

الثانية
رقم الدعوى: 210/ج/2022
التاريخ: 2022/4/24

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية
م/ إعالن

الــى املتهم الهارب/ أنور هشــام حازم 
محمد/ اســم والدته/ بشــرى ياســر 

نعيس/ تولد/ 1990
بالنظــر جملهوليــة محــل إقامتك في 
الوقــت احلاضــر ولكونــك متهما في 
القضية اعاله وفق أحــكام املادة 444/
أوال ورابعا وخامسا من قانون العقوبات 
باالعالن بصحيفتني  تبليغك  تقرر  فقد 
محليتني للحضور أمــام هذه احملكمة 
في 2022/6/29 وفي حال عدم حضورك 
ســوف جترى احملاكمــة بحقــك غيابا 

وحسب االصول.
القاضي
عبد االمير سلمان النعيمي
رئيس محكمة جنايات واسط 
الهيأة الثانية
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القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

800،000 ثمامنائة الف دينارثالث سنواتحانوت1528/26بلدية النصر1

480،000 اربعمائة وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت1528/27بلدية النصر2

800،000 ثمامنائة الف دينارثالث سنواتحانوت1528/28بلدية النصر3

800،000 ثمامنائة الف دينارثالث سنواتحانوت1528/30بلدية النصر4

480،000 اربعمائة وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت1528/32بلدية النصر5

480،000 اربعمائة وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت1528/33بلدية النصر6

825،000 ثمامنائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت1528/36بلدية النصر7

480،000 اربعمائة وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت1528/37بلدية النصر8

800،000 ثمامنائة الف دينارثالث سنواتحانوت1528/38بلدية النصر9

480،000 اربعمائة وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت1528/39بلدية النصر10

825،000 ثمامنائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت1528/40بلدية النصر11

480،000 اربعمائة وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت1528/41بلدية النصر12

825،000 ثمامنائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت1528/42بلدية النصر13

800،000 ثمامنائة الف دينارثالث سنواتحانوت1528/43بلدية النصر14

800،000 ثمامنائة الف دينارثالث سنواتحانوت1528/44بلدية النصر15

800،000 ثمامنائة الف دينارثالث سنواتحانوت1528/46بلدية النصر16

825،000 ثمامنائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت1528/47بلدية النصر17

800،000 ثمامنائة الف دينارثالث سنواتحانوت1528/48بلدية النصر18

825،000 ثمامنائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت1528/49بلدية النصر19

480،000 اربعمائة وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت1528/50بلدية النصر20

825،000 ثمامنائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت1528/51بلدية النصر21

480،000 اربعمائة وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت1528/52بلدية النصر22

825،000 ثمامنائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت1528/53بلدية النصر23

480،000 اربعمائة وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت1528/54بلدية النصر24

825،000 ثمامنائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت1528/55بلدية النصر25

480،000 اربعمائة وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت1528/56بلدية النصر26

825،000 ثمامنائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت1528/57بلدية النصر27

480،000 اربعمائة وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت1528/58بلدية النصر28

825،000 ثمامنائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت1528/77بلدية النصر29

480،000 اربعمائة وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت1528/78بلدية النصر30
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بغداد ـ الصباح الجديد:

فشــل فريق اجلوية في بلوغ ثمن 
آســيا، عقب  أبطال  دوري  نهائي 
تعرضه للخســارة أمام مومباي 
سيتي الهندي، بنتيجة )0-1(، في 
املباراة التي جرت مساء أول أمس 
في اجلولة السادسة واألخيرة من 
دور اجملموعات في السعودية، في 
وقت ســارع املدير الفني للفريق 

حكيم شاكر بتقدمي استقالته.
شاكر،  للمدرب  االستقالة  وتأتي 
بعد ضيــاع الفرصــة التاريخية 
للقــوة اجلويــة بالتأهــل لثمن 
مومباي  أمــام  وهزميته  النهائي، 
وتفريطه  وإيابًــا  ذهابًا  الهنــدي 
بالنقــاط التي جعلت ممثل الكرة 
إلى  يتراجع  الوحيــد،  العراقيــة 
الترتيــب الثالث بعــد أن جمع 7 
نقــاط من 6 مباريــات باجملموعة 
الثانيــة التي تصدرها الشــباب 

السعودي.
وكان يتوجب علــى القوة اجلوية 
الفــوز أو التعادل علــى مومباي 
الهنــدي بغيــة حصولــه على 
 16 الـ  الــى دور  التأهل  بطاقــة 
برفقــة املتصــدر مــن اجملموعة 
بعد  السعودي  الشــباب  الثانية 
حســابية  بعملية  اجلوية  دخول 
فرق  نتائــج  بانتظــار  معقــدة 
النتيجة  األخرى.وبهذه  اجملموعات 
رفع مومباي رصيــده للنقطة 7 
وهو الرصيد نفسه للقوة اجلوية، 
لكــن الفريــق الهنــدي اعتمد 
مــن فوزه مببــاراة الذهــاب على 
حساب الصقور ليخطف بطاقة 
املواجهات  من  مستفيداً  التأهل 
املباشــرة..يذكر أن شاكر تسلم 
مهمة قيادة القــوة اجلوية أواخر 
العام املاضي بدالً من املســتقيل 

راضي شنيشل.
من جانب اخر تقام اليوم اخلميس 
مباراتان ضمــن اجلولة 29 لدوري 
األولى في ملعب  املمتــاز،  الكرة 
التاجــي فــي الســاعة الثالثة 
والنصــف عصرا بــن الكهرباء 
ميســان  ملعب  وفي  والنفــط، 
األوملبي جترى مباراة نفط ميسان 
مساء،   10 الســاعة  في  وامليناء 
وتســتكمل املباريات يوم اجلمعة 
املقبل بلقاء سامراء وأمانة بغداد 
في الســاعة الثالثــة والنصف 
عصرا والزوراء يالقي نفط البصرة 
الدولي في  الشــعب  في ملعب 
الســاعة 10 مســاء. فــي حن 

الســبت  يوم  املباريات  تختتــم 
واجلوية  الديوانية  مباراتي  بإقامة 
في الســاعة الثالثــة والنصف 
واربيل يضيف زاخو في الســاعة 
10 مساء.. وفي مباريات أول امس 
ضمن افتتــاح اجلولة، قاد محمد 
لالنتصار  الشرطة  فريقه  قاسم 
 ،)0-3( القاسم  على مستضيفه 
وصناعة  هدفن  تســجيله  بعد 
التسجيل  قاسم  افتتح  الثالث، 
وأضاف محمود   ،31 الدقيقة  في 
املواس الهدف الثاني في الدقيقة 
45، قبــل أن يعود قاســم ليحرز 
الهدف الثالث فــي الدقيقة 55، 
على ملعب الكفــل مبدينة بابل.

الشــرطة  رفع  االنتصــار،  بهذا 
73 نقطة في صدارة  إلى  رصيده 
الترتيب، في حن بقي القاســم 
 30 باملركز السادس عشر برصيد 

نقطة.
ومتكــن فريق نفط الوســط من 
انتزاع فــوز ثمن من نادي الطلبة 
بنتيجة 3-2 في ملعب الشــعب 
الدولي ضمن اجلولة ذاتها، سجل 
الدقيقة  في  اوالً  الوســط  نفط 
السابعة عن طريق رسالن حنون، 
وفــي الدقيقــة 19 عــدل العب 
الطلبــة احملترف ســتيفن بافور 
النتيجة لفريقــه، وفي الدقيقة 
37 ســجل مــراد محمــد هدف 

نفط الوســط الثانــي، لينتهي 
الشوط األول على هذه النتيجة.
وفي الشــوط الثاني عاد الطلبة 
ملعادلة النتيجة عن طريق الالعب 
حمزة عدنان في الدقيقة 50 وفي 
الدقيقة 89 سجل نفط الوسط 
الثالث عن طريق رســالن  هدفه 
رصيده  الوسط  نفط  حنون.ورفع 
للنقطة 54 باملركز الثالث، وجتمد 
رصيد الطلبة عنــد النقطة 56 

محتفظا باملركز الثاني .
من جانــب اخر، اســتنكر االّتادُ 
املركــزي لكــرِة القدم، يــوم أول 
التي  الَتصريحاَت  بشــّدة،  أمس 
أطلقهــا رئيُس نــادي الديوانية 

العنكوشــي  حســن  الرياضي 
باجتاِه رئيِس االتاد اآلسيوي لكرِة 
القدم سلمان بن إبراهيم، واالتاد 
العراقــّي لكرِة القــدم واللجان 
الرياضي،  واإلعــالِم  فيه  العاملة 
معلنــاً تقــدمي شــكوى للجنة 
االنضبــاط بحــق العنكوشــي 
في  االتاد  رادع.واعرب  قرار  التخاذ 
بيــان »الَتصريحات املُتكررة وغير 
املَوضوعّيــِة والبعيدِة عن الواقِع، 
والتــي ال مَتُت للحقيقِة بأي صلٍة 
وجتافي منظومَة القيم األخالقية 
وذلك  والرياضّيــة،  واإلنســانية 
باستهداِف شــخصياٍت لها باٌع 
طويل فــي الرياضــة، فضالً عن 
محاولِة النيل من اللجاِن العاملة 
في االتاد والتي لــم تألوا جهداً 
وبذلت كل ما متلك من أجل إجناح 

عملها«.
واوضــح البيــان أن »االتاد تقدم 
بشــكوى رســميٍة إلــى جلنــِة 
وإحالة ملف اإلساءات  االنضباط 
إليها التخاذِ القرار املُناسب بحق 
العنكوشــي كونه يُعــدُّ عضواً 
االتاد  العاّمة«.وأهاب  الهيأة  في 
بـ«اجلميع  القــدم  لكرِة  العراقّي 
الَتصريحاِت  فــي  الِدقــِة  إلــى 
واالبتعاد عن اإلثارة أو الَشخَصنة، 
إلى مصلحِة  ثاقبٍة  بعٍن  والنظر 
والعمــل  العراقّيــة،  الرياضــِة 
الصحيحة  األُســس  وضِع  على 
لكرتنــا بــدالً مــن االنشــغاِل 
بإطــالق التصريحــات التــي ال 
تخدُم وتســيء بشكٍل كبيٍر إلى 
ُمســتقبل العالقات مع احمليطن 
العربي والقاري«، مشــيراً الى أن 
»حريــة الرأي والتعبيــر ال تعني 
إمنا  التجريَح واإلساءة والَتشهير، 
هي فرصــٌة لطرح األفكارِ البناءة 
الهادفــة إلــى النهــوِض بواقع 

كرتنا«.

الجوية يودع أبطال آسيا وحكيم شاكر يقدم استقالته 
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لقطة من مباراة اجلوية ومومباي سيتي الهندي

البحري وغاز الجنوب في 
دوري آبطال آسيا بالطائرة 

التايكواندو يبحث في كوريا 
دعم المالكات التدريبية 

المكتب االعالمي التحاد الطائرة
حصل االتاد املركزي للكرة الطائرة على موافقة 
االتاد االسيوي بأشراك فريق غاز اجلنوب في دوري 
ابطال اســيا  برفقة فريــق البحري حامل اللقب 
احمللي للموســوم املاضي.وقال رئيس اتاد اللعبة 
جميل العبادي ان االتاد فاحت االتاد االســيوي في 
الفترة املاضية من أجل مشاركة غاز اجلنوب كون 
الفريق اجلنوبــي احد اهم ممثلي العراق في احملافل 
اخلارجية وسبق وان حقق نتائج مهمة في النسخ 

املاضية واحرج العديد من اندية القارة الصفراء
واضاف ان االسيوي وافق على مشاركة الفريق في 
النسخة املرتقبة وسيكون برفقة البحري حامل 
اللقب ونحن كاتاد سنســعى جاهدين من اجل 
ان يظهرا ممثلينا باجمل صورة وان يعكســا واقع 
اللعبة على اخلارطة االسيوية.وسيلعب فريق غاز 
اجلنوب في اجملموعــة األولى إلى جانب ممثلي إيران 

واليابان وتايلند.
من جهة أخرى، أعلن اإلتاد املركزي للكرة الطائرة 
عن موعد انطالق منافسات التجمع االول للدوري 
املمتــاز واخلاص مبربــع الكبار ) املربــع الذهبي(.. 
وقال رئيس جلنة املســابقات ســوادي حسن :ان 
اللجنة حددت اخلامس من شهر أيار املقبل موعدا 
النطالق منافسات املربع الذهبي وملدة 3 أيام بعد 
ان حســمت كال من الفرق )غاز اجلنوب والبحري 
والبيشــمرگة واجليش( وجودهــم ضمن االربعة 
الكبار.وأضــاف أن قاعــة الزبير مبدينــة البصرة 
ســتحتضن منافســات التجمع االول وسيحدد 
مكان وزمــان التجمع الثاني.ويتصــدر فريق غاز 
اجلنوب منافسات الدوري املمتاز يليه فريق البحري 

في املركز الثاني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ألتقى رئيس واعضاء وفد العراق املشــارك في 
العالم للبومســي في كوريا اجلنوبية  بطولة 
رئيس منظمة KUKKIWON في مقره وتباحث 
اجلانبــان الية تطويــر التايكوانــدو في العراق 

وامكانية ارسال مدربن كورين الى العراق .
وزار الوفــد رئيــس االتــاد العاملي للشــرطة 
في مقره واتفــق اجلانبان على تشــكيل اتاد 
التايكوانــدو للشــرطة فــي العــراق .وعلى 
رئيــس االتاد واعضاء  التقى  البطولة  هامش 
الوفد برئيس االتاد االســيوي للعبة الذي ثمن 
مشــاركة العراق وعودته الى الواجهة الدولية 
بقوة وبارك اجناز فريق الناشئن بحصوله على 
املركــز اخلامس عامليا في اول مشــاركة دولية 
لهــم.. كذلك مت اللقاء مع رئيس االتاد الكوري 
للتايكواندو وعضــو االتاد الدولي ونائب رئيس 
ا االتاد االســيوي ومت تبادل الهدايا بن الطرفن 
.والتقى الوفد أيضــا  كيم االمن العام لالتاد 

االسيوي الذي كان داعما للوفد العراقي بقوة.

10:00 مساًء

10:00 مساًء

9:45 مساًء

مفكرة اليوم

وست هام ـ فرانكفورت

ليستر سيتي ـ روما

مان يونايتد ـ تشيلسي

الدوري األوروبي

دوري المؤتمر األوروبي

الدوري اإلنجليزي

ساجد سليم
استقبلت القنصلية العراقية في 
مشــهد االيرانية فريق جودو نادي 
احلشــد الشــعبي الذي يعسكر 
ملنافســات  تضيرا  هنــاك  حاليا 
اجلودو  بلعبة  العراقي  األندية  دوري 
ودية  نــزاالت  املعســكر  وتخلــل 
مع االنديــة واملنتخبــات االيرانية 
الوفد عبدالكرمي  باســتقبال  وقام 
البصري رئيس البعثة العراقية في 
عبداالله  محمد  والدكتور  مشهد 
القنصــل فــي مشــهد ومن ثم 
لكافة  فطور  وجبة  البعثة  اقامت 
الوفد العراقي املتواجد في مشهد.
الدكتــور محمد  القنصل  وقــال 
بحضور  فخوريــن  اننا  عبدااللــه 
الوفــود الرياضيــة الى مشــهد 
حيث ســهلنا لهــم جميع االمور 
اللوجســتية من اجــل اجناح هذا 
املعســكر وذكر ان الدبلوماســية 
اذرع  احــد  هــي  الرياضيــة 
ما  وهذا  الشــعبية  الدبلوماسية 
العراقية  اخلارجية  وزارة  له  تسعى 
البعثات  علــى  تأكيدها  من خالل 
الدبلوماســية العراقية في اخلارج 
واكــد علــى هــذا امللــف املهم 
للتقارب ما بن الشعوب ومن خالل 
بالشكر  اتقدم  الغراء  صحيفتكم 

العراقية  اخلارجية  وزارة  الى  اجلزيل 
علــى دعمها للملفــات الرياضية 
الدول  العــراق وفي جميــع  خارج 
وليس إيران فقط الن اهتمام الوزارة 
بالواقــع الرياضي يعتبر مهم جدا 

ما بن الدول العاملية واآلسيوية.
عبدالكرمي  البعثــة  رئيــس  امــا 
البصري الذي قال اوال نحن بخدمة 
الرياضة العراقية بجميع مفاصلها 
ويســعدنا وجــود نــادي احلشــد 
مدينة مشهد حيث  في  الشعبي 
قمنا بتأدية الواجب واستقبلناهم 
ووفرنا لهــم كل ما يحتاجونه من 
فرق  ونــزاالت مع  قاعات وســكن 
ايرانية وذكــر ان القنصلية عقدت 
مع  رياضية  وبروتكــوالت  اتفاقات 

اســتقبال  منها  االيراني  اجلانــب 
فريق العــراق باملصارعة ومنتخب 
العــراق بلعبة الزور خانــة وقمنا 
بزيارة املنتخب العراقي بكرة القدم 
الذي تواجد مســبقا عندما العب 
القدم ضمن  لكــرة  ايران  منتخب 
تصفيــات كاس العالــم في ايران 
بروتكــول بن اجلانب  وايضا هناك 
االيراني والعراقي حول انشاء قاعات 
رياضية في العراق وسيكون السيد 
وزير الشــباب عدنان درجال حاضرا 
في ايران لتوقيــع االتفاقية ما بن 
الطرفن واختتم قائال نسعى دوما 
لتطوير الرياضــة العراقية وتوفير 
كل احتياجات الفرق العراقية التي 

تعسكر في مشهد وايران .

قاسم شالكه*
وفد  اخلميس  اليــوم  يغادرنــا 
الثقال  لرفع  الوطني  املنتخب 
اليونانية  مريــت  جزيرة  صوب 
بغية املشــاركة فــي بطولة 
العالم لرفــع االثقال تت ٢٠ 
عام والتي من املؤمل انطالقها 
في االول من شــهر ايار املقبل، 
ويشارك كل من الرباعان  علي 
عمار وزن ١٠٩  وعلي عباس بوزن 
٨٩ ، اكد ذلك امن ســر االتاد 
صالح  مصطفــى  الدكتــور 
حيث قال: بعد انتهاء املعسكر 
ثالثة  اســتمر  والذي  التدريبي 
اشهر استعدادا للبطولة التي 
تعد من اهم البطوالت العاملية 
للعبة ملا تضم من نخبة مميزة 
من رباعي دول العالم نتأمل ان 
تكون مشــاركتنا ايجابية وان 
يحقق العبينا االوسمة امللونة 
اكتســابهم  بعد  خصوصــا 
اخلبرة الكافية على املســتوى 
باالنخراط في معسكر  الفني 
اشــراف  االمــد تت  طويــل 
اضافة  اكفاء  محلين  مدربن 
ليونتي  البيالروسي  املدرب  الى 
گونچرنك.. واشــار صالح: الى 
العراقية  االوملبيــة  اللجنة  ان 

مســتلزمات  جميع  قدمــت 
النجاح للمنتخب خالل الفترة 
املاضيــة من دعم لوجســتي 
كان له االثــر البالغ في تطور 
امكانــات الالعبــن والوصول 
ملســتويات متقدمة من خالل 
املناسب  الرياضي  املناخ  توفير 

واالحتياجات املهمة.
وزاد:  نطمح وفقا الستراتيجية 
إلى  الوصــول  الفني  العمــل 
األدوار  مراحــل متقدمة مــن 
واملنافســات في ظل االهتمام 

التي تظى  اخلاصــة  والرعاية 
بها اللعبة، والتي بانت نتائجها 
فــي تقيق ارقــام جيدة خالل 
نطمح  التدريبــي  املعســكر 
من خاللهــا أن تواصل رياضة 
التميز  رفع األثقــال مســيرة 
وتقيق املزيد من املكتســبات 
واإلجنازات والظهور املشرف في 

االستحقاقات املقبلة.

رفع  اإلعالمي الحتاد  املنسق   *
األثقال

القنصلية العراقية في مشهد 
تستقبل فريق جودو الحشد الشعبي 

رباعو العراق يبحثون 
عن اوسمة النجاح في »كريت« 

القنصلية العراقية في إيران تلتقي فريق جودو احلشد الشعبي

الرباع علي عمار يسر



يا رب 

--1

قد تضيــق بك الدنيا ولكــْن ذلك ال 
يُبيُح لك الشــكوى الى الناس ، فاذا 

شكوَت اليهم فقد شكوَت ربََّك ..!!

--2

الشكوى الى الناس ال تخلو ِمْن َمّذلة 
، وقد يفرُح بها أعداؤك ويشــمُت بَِك 

آخرون..

– -3

أْن تشكو حالك –وبكل ما  ومبقدورك 
تعانيه من أوجاع- الى رَبَِّك وتســأله 
أْن يُعينــك على جتاوز مــا تعانيه من 

الصعاب .

--4

وقد قــرأت فيما قرأت مــن التراجم 
قد  الدنيا  اّن  الشــخصية  والســير 
أضّرت )مبحمد بن يحيى( املتوفى سنة 
963 هـ وزال عنه ما كان فيه، فكتب 

يقول :
يا رب قد حال حالي 
والَديُْن أثقَل ظهري 

وقد تزايَد مابي 
والهمُّ شتَت فكري

 
ولم أجد لي َمالذَاً 

ِسواَك يكشُف ُضرِّي 
فال تَِكلِْني لَِنْفسي 
واشرْح ألهَي َصْدري 
وعاِفِني وأّْعُف عني 
وامُنْ بَِتيَسير أمري 

فال ترد سؤالي 
واجبرْ بحقك َكْسري 

--5

نعم 
ان اللجــوء الى الــرب الرحيم القادر 
الذي ال يعجزه شــيء فــي االرض وال 

السماء هو الطريق األمثل .
وقد وعدنا اهلل سبحانه أْن يستجيب 

لنا حيث قال :

) ادعوني استجب لكم ( 
غافر /90 

فاليك يــا رب مددنا أيدينــا، واجتهْت 
اليك قلوبنا، فهب لنــا من لدنك ما 
يســعدنا ويرضيــك عّنا انــك قريب 

مجيب .

حسين الصدر 

Husseinalsadr2011@yahoo.com

أكدت الفنانة منة عرفة، أنها لم توجه أي إســاءة إلى 
محمد جناتي خالل األزمة التي نشــبت بينهما، ودخل 

فيها كطرف زوجها محمود املهدي.
وأوضحت منة عرفة، أن مشكلتها مع الفنان محمد 
جناتي تفاقمــت، بعدما عمــد األخير إلــى الرد على 

تصريحات زوجها.
وُسئلت "منة":) "مش املفروض تقولي جلوزك متكبرش 
املوضوع؟"، وهو ما أجابت عليه بالقول: "أنا قلت وقلت 

كل احلاجات.. مش هجبره يعمل حاجة"(.
وشــددت على أن عالقتها الطيبة بـ "جناتي"، لكنها 
المت عليه ما أدلى به من تصريحاته بشــأنها، حينما 
قال: " إننا زمالء ونكن االحترام والتقدير لبعض وكبرنا 
مع بعــض.. هو باملقابــل قال: )إحنا مــا كبرناش مع 

بعض.. أنا كبير أصال وإنتي لسه صغيرة(".
طالقهــا من محمود املهــدي وخالل اجلــزء األول من 
حوارها بنفس البرنامج، كشفت منة عرفة أن طالقها 
من محمود املهدي لم يقع رســمًيا، لكنها منفصلة 

عنه منذ شهر ونصف الشهر.
وقالت "منــة" إن انفصالها عن محمــود املهدي لم 
يحدث "على الورق"، موضحًة أن هذا يعود إلى عدد من 

اإلجراءات الواجب اتخاذها قبل إمتام الطالق.
وأضافت "منة": "كل شــيء نصيب.. فعاًل انت ممكن 
تكوني مقررة حاجة وبعديــن املوضوع يتقلب وتالقي 
نفســك في حتــة تانية خالــص، املوضــوع ده فعاًل 

نصيب".

كشــف املمثل العاملي نيكوالس كيج عن امتالكه 
أفعى برأسني، قام بشرائها وامتالكها بسبب ندرتها.

وأنفق نيكوالس كيج نحوالـ 80 ألف دوالر، وأعطاها 
حلديقة عامــة، ألنه لم يعرف كيفيــة االعتناء بها، 
وخصوصاً وأن الرأسان كانا يقاتالن بعضهما بطريقة 
غريبة، كما اّكد بأنه كان ينوي شــراء كهف جميل 
وتخّيل نفسه فيه مع زوجته ولكنه لم يقم بشرائه.

تصريحات نيكوالس كيــج الغريبة هذه جاءت خالل 
حلوله ضيفاً على التلفزيــون الوطني مع لإلعالمي 
كينج كيميل، وأخبر اجلمهــور أيضاً عن حادثة فوزه 
مببلغ 20 ألــف دوالر خالل لعبة روليــت، وقال: "لقد 
شعرت في تلك الليلة أنه علّي الفوز أكثر وأكثر في 
لعبة القمار هذه، لذلك فزت وربحت 20 ألف دوالر، ثم 
وجدت دار أيتام وقابلت املديرة ووضعت في يدها هذا 

املبلغ بالكامل، ومن بعد هذا املوقف لم أقامر أبداً".

منة عرفة 

نيكوالس كيج

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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زينب الحسني:
اخذت اعــداد كبيرة مــن العائالت 
أيام عقب  منــذ  تتوافد  البغدادية، 
انتهاء ساعات اإلفطار، على املوالت 
واألسواق الشــعبية لشراء مالبس 
العيد بنحو ملحوظ، خاصة أنه أول 
عيد تُقام فيه االحتفاالت بشــكل 
كامل منذ بدء جانحــة كورونا، ومت 
رصــد إقبال املواطنــني على محال 
املالبس لشــراء مالبس عيد الفطر 
املبارك، ولــم متنعهم موجة الغالء 
التــي طرأت مؤخرًا على األســواق، 
من االحتفال بفرحة العيد، وشــراء 
املالبــس اجلديدة، ورســم البهجة 
والســرور علــى وجــوه األطفــال 

وإسعادهم.
واألحذية  املالبس  محال  وشــهدت 
وشــتى املتاجر زحام الزبائن، إضافة 
إلــى محال لعــب األطفــال، التي 
من  ملموسا  إقباال  أيضا  شــهدت 
قبل العائالت من أجل شــراء هدايا 
العروض  العيد ألبنائهــم، وخلقت 
املطروحــة من قبل احملــال نوعا من 

التنافس بينها.
عــدد من أصحــاب احملــال قالوا لـ 
املواطنــني  أن  اجلديــد،  الصبــاح 
املوالت  التــردد على  يحرصون على 
التجارية واألسواق الشعبية لشراء 
هلل  واحلمد  العيــد  وحلوى  املالبس 
تعالى فإن اإلقبال الشديد يؤكد أن 
الشــعب يريد ان يفرح بعد عامني 
من احلجر الصحي الذي حرم العديد 
طقوســها  ممارســة  العائالت  من 

اخلاصة باألعياد واملناسبات.
 وبينــوا ان األســواق تتوفــر فيها 
كافة الســلع والبضائع الرئيسية 
التي يحتاجونهــا، موضحني أنهم 

يستوردون بضائع ومالبس العيد من 
البضائع  بتصديرها  املعروفة  الدول 

للعراق كالصني وتركيا وغيرها.
هاشــم البياتي باحــث اجتماعي 
بــني للصباح اجلديد، ان اســتعداد 
منذ  بــدأ  الفطر  لعيد  املواطنــني 
إذ  املبارك،  منتصف شــهر رمضان 
شهدت األســواق احمللية الشعبية 
الذي  الوقت  في بغداد زحاما، فــي 

تنافس فيه العديــد من احملال على 
عــرض ما هو جديد مبناســبة قرب 
العيد. كما ازدحمت في الوقت ذاته 
املوالت التجارية بالعائالت استعداداً 
للعيــد في الوقت الــذي جلأت فيه 
الى  التجارية  احملال فــي األســواق 
وذلك  التخفيضات،  عــروض  تقدمي 
جلــذب أكبر عدد ممكن من املواطنني 
الذين تنافســوا بنحــو كبير خالل 

أواخر الشهر الكرمي من أجل الشراء 
واالستعداد لعيد الفطر املبارك. 

التجارية  املــوالت  تزال  ما  وأضاف 
الكبــرى التي تشــتهر بها بغداد 
تســتقطب أعــدادا كبيــرة من 
املرتادين وخاصة خــالل فترة بعد 
أرقى  املتسوق  يجد  االفطار، حيث 
املــاركات والعالمــات التجاريــة 
الشهيرة وجميع مستلزمات املرأة 

والرجل والطفل، وأيضا شــهدت 
إقباال  الغذائية  الســلع  أقســام 
اجملمعات  هــذه  توفر  كبيرا، حيث 
الغذائيــة  املســتلزمات  كافــة 
املتســوق  يجد  وبهذا  املطلوبــة 
واجلهد.  الوقت  ويختصــر  ضالته 
لوقت  الزوار  االسواق  واستقطبت 

متأخر من الليل.
املواطن هادي حســني قال، محال 

املالبــس شــهدت إقبــاال كبيرا 
والنســائي  الرجالــي  بوعيهــا 
فاجلميع يحرص على شراء مالبس 

جديدة خالل فترة العيد. 
الذهب  محــال  حســني،  وتابــع 
كذلك  شــهدت  واإلكسسوارات 
عــددا كبيرا من املتســوقني كما 
انتعشت حركة الشراء في محال 
بيــع الهدايــا وألعــاب األطفال، 
وقد حرصت احملــال التجارية على 
طرح تشــكيالت جديدة مختلفة 
ومتنوعة من املالبس مبناسبة عيد 
الفطر املبارك في الوقت الذي بدأ 
اإلقبال يتزايد عليها منذ منتصف 

شهر رمضان املبارك.           
أما حســن عبد اجمليد عامل، قال: 
مقارنة  جــًدا  مرتفعة  األســعار 
باألعوام املاضية، مضيفا أن له من 
يستطيع  لم  ولذلك  أربعة  األبناء 
شــراء مالبس العيد لهم جميًعا 

بسبب االرتفاع اجلنوني لألسعار.
هدى علوان قالــت، انها أم لثالثة 
للعائلة  الوحيد  املعيل  وهي  بنات 
بعد وفــاة زوجها، مبينة ان ارتفاع 
األســعار منعها من شراء املالبس 
لبناتهــا وهذا االرتفــاع حرمهم 

فرحة العيد.
اما املواطنة حنان كرمي فكان رأيها 
بان املالبس والذهب واملواد الغذائية 
علــى رأس املشــتريات، مضيفة 
األسبوع  في  تشــهد  االسواق  ان 
االخير من رمضان، زحاما ملحوظا 
باألسر والشــباب واالطفال الذين 
منتظم  يومي  بشــكل  يخرجون 
واستكمال  مستلزماتهم  لشراء 
الستقبال  استعدادا  احتياجاتهم 

عيد الفطر املبارك.

 أسواق بغداد تكتظ بالمواطنين والفرحة تغمرهم بإقبال العيد 
بعد عامين من الحجر الصحي برغم ارتفاع األسعار...

متابعة - الصباح الجديد:
َقّدمــت النجمة روجينــا العديد من 
األعمال على مدار مشــوارها الفني، 
وشــاركت أكبــر وأعرق جنــوم مصر 
بأعمالهــم. لم ترتــِض أن تَُقّدم في 
الضعيفة؛  الســيدة  منوذج  أعمالها 
إذ إّنها أرادت إيصال رســالة وهي أّن 
املرأة املصرية يجب أن تََظّل كرامتها 
مصونة، وحتى إن جسدت شخصية 
السيدة املنكسرة ترجع لتصير أقوى 

وتنتقم من َجاّلديها. 
قدمــت في مسلســل »انحــراف« جتارب 
عدة لنماذج ســيدات مصريــات تعرضن 
للظلم لتصبح نصيرة لهن ضمن ســياق 
أحداث رفعت شعار »مستوحاة من أحداث 
املفاجــأة بتقدمي طلب  حقيقية«، فكانت 
إحاطة في مجلــس النواب إليقاف عرضه، 
فزادها هذا القرار إمياناً مبا تقدمه وبالرسالة 

التي تدافع عنها. 
وعن خبر إيقاف املسلسل قالت روجينا في 

احلقيقة انزعجت جداً، إذ إّن وقف املسلسل 
بكلمة هكذا وببساطة شيء محزن جداً، 
ألن هــذا يعني إيقــاف 200 عامل، وضياع 
جهودهم، وتوقف 200 بيت مفتوح يسترزق 
من ورائه بسبب بكلمة بسيطة »إيقاف«. 
شعرت باحلزن ألنه يتم هدر كل هذا اجلهد 
الكبير، وأعتقد أّن هذا شــيء صعب جداً 
أن أرى أناســاً يجتهدون ويعملون بإخالص 
ويقدمون مجهوداً كبيــراً، وفي النهاية ال 

يوجد مسلسل، هذا شيء صعب.

روجينا:منذ بدايتي ال أحب تقديم 
نموذج السيدة الضعيفة

سمير خليل:
يقيم معهد الفنون اجلميلة-الدراسة 
السنوي  مهرجانه  للبنني  الصباحية 
للمسرح الذي ينظمه قسم الفنون 

املسرحية باملعهد.
ويقول الدكتور علي حسني حمدان 
التدريســي في املعهد في هذا 
الصــدد: يعد مهرجــان معهد 
الفنــون اجلميلــة املســرحي 
اخلطوة االولى باالجتاه الصحيح 
اذ يقدم   , بالنسبة للطلبة 
طلبة املرحلة املنتهية 
تخرجهم  اطاريــح 
على وفق متطلبات 
االكادميي  الــدرس 
تكمــن  وهنــا   ,
اهميــة املهرجان 
فمن خــالل هذه 
يتعلم  املشاركة 

الطالب ) مخرجــا , ممثال , تقنيا ( ادق 
تفاصيل ومتطلبات العرض املسرحي 
فضال عن  روح املنافســة املشروعة 
والتعــاون مــع بقيــة الزمــالء في 
التي  التنظيمية  واالمور  التحضيرات 
تســبق املهرجان , وتقدمي انفســهم 
للســاحة الفنيــة بهويــة اكادميية 

رصينة" . 
واضــاف: اما فيما يخــص مضامني 
العــروض فقــد عمــل الطلبة على 
ايجــاد مقاربات فكريــة وبطروحات 
ووقائع  ومتغيــرات  تتســق  جمالية 
العراق، مستندين في ذلك  احلياة في 
على نصــوص لكتــاب عامليني مثل: 
الفونسوساستره   , بيكيت  صامويل 
, جان بول سارتر , انطوان تشيخوف , 
خوزيه ترييانا، وبالتأكيد نتوسم خيرا 
بالطاقات الشــبابية املشاركة والتي 
ارجــو لها ان تشــكل تواصال مع من 

سبقهم من اجيال تخرجت من قسم 
الفنون املســرحية ورفدت الســاحة 

الفنية ومثلت املشهد الفني الدرامي 
في العراق ".

وتابع : اشــير الى طاقــات واعدة في 
مجال االخراج : ) احمد سامي , حسن 
صبــاح , مؤمل صدام , ســناء كرمي , 
علي حيدر حســن , محمد مشرق , 
علي منصور ( وعلى صعيد التمثيل : ) 
احمد علي حسني , كرار مازن , سجاد 
ســتار , ابراهيــم عصام , الســجاد 
ســتار , محمد عامر , اساور محمد , 
نور جسام , تبارك طالل , عراق امني ( 
فضال عن مجموعة من الطلبة التي 
تتمتع بقابليات تقنيــة وادارية ارجو 
لهم كل التوفيــق والتألق ، واحب ان 
اشــير الى ان بعض العروض ميكنها 
املشــاركة خــارج املعهد , الســيما 
وقد شــارك احد عروض الطلبة  في 
مهرجان املســرح اجلامعي الذي اقيم 

في مصر".

وداد إبراهيم:
دعــا املركــز الثقافي الفرنســي ببغداد 
الفنانــني التشــكيليني العراقيني كافة 
للمشــاركة في مسابقة "السالم" التي 

ينظمها املركز يوم 12 مايس املقبل.
 موضحــا فــي اعالنــه الذي نشــر عبر 
التواصــل  شــبكة  علــى  صفحتــه 
االجتماعــي: ان يعبر العمــل الفني عن 
الســالم مع اعطاء احلرية باختيار احلجم 
واالسلوب واالجتاه في النحت او الرسم او 
اخلزف. معلنا: ان يوم 30 من نيسان اجلاري 
سيكون املوعد االخير الستالم املشاركات، 
والتي ســتخضع للفحص واالختبار من 
قبل جلنة مــن الفنانني الختيــار العمل 

االفضل واملعبر عن مفاهيم السالم على 
وفق أسلوبه الفني لينال جائزة املسابقة.
ومن اجلديــر بالذكــر ان املركــز املذكور 
يقيــم العديد مــن النشــاطات الفنية 
والثقافية ويشــكل النشاط التشكيلي 
احلصة االكبر فيقيم العديد من املعارض 
والشــخصية  التشــكيلية اجلماعيــة 
واخرهــا املعرض التشــكيلي الذي اقيم 
في العاشر من اذار املاضي احتفاء بأعياد 
املرأة والذي حمل عنــوان "هن رمز الربيع 
للفنانات  كبيــرة  مبشــاركة  واجلمــال" 
واعتبر  ايام  واستمر لعشــرة  العراقيات، 
النجاح  وحقــق  فنية نســوية،  تظاهرة 

الكبير.

المركز الثقافي الفرنسي يقيم مسابقة تشكيلية عن السالم

ذي قار - الصباح الجديد:
أعلنت مفتشــية آثار وتــراث ذي قار، 
تسلمها ســبع قطع آثاريه من أحد 

املواطنني في الناصرية.
وبني شامل ابراهيم الرميض مفتش 
آثار وتــراث ذي قــار أنَّه مت تســلم 

مجموعة مــن القطع اإلثاريــة تعود إلى 
املواطنيـن  أحـــدٍ  اإلسالمـية مـن  الفترة 
فـــي محافظـة ذي قـــار وبالتعـاون مـع 
مراقبيـة آثـار الفجـر وقـوة حمايـة اآلثـار 

فيهـا.
مشــيراً إلى أنَّ القطــع اإلثاريــة التي مت 

تسلمها مختلفة األشكال واألحجام، وهي 
عبارة عــن أوان فخارية وجرار معدنية تعود 

إلى العصر االسالمي.
مضيفاً: ســيتم نقل هذه القطع اإلثارية 
إلى املتحف العراقي بعد إجراء الكشوفات 

املطلوبة عليها.

آثار ذي قار تتسلم قطعا آثاريه

طاقات واعدة وطموحة في مهرجان معهد الفنون الجميلة المسرحي
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